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Anul 4, Nr.1, ianuarie  2008  ♦  Serie nouă ♦ Apare  în  fiecare  ultim

Începem ce
noastre postuniv
sau mai rezervat
umerii, despre e
dintre noi încă o
de receptare a a
deveni septuagen
„bobocii” vor trece

 Îi cinstim ş
care ne-au des
noastră : aus
i.m.g.b.istul piteş
ex. şef de cated
nalistul” George
Negrea, prezenţa
noastre lunare Co
omis pe cineva, 
speranţa că se po
sus şi fără uitarea

Venind ma
trebuie (în cel m
gândi că putea fi
Vasile Guriţă, Ne
Neagoe, Miki Oa
Mihai Berciu, M
Mihai Paraschiv
(ţucălarii), Zahar
(Petre) Fluture, M
Cornel Popescu, F
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Să sperăm că ei agrează ce facem
esturile Mecanicilor ’61” aici pe

EDITORIAL 
PENITENŢA 

ADRIAN POPA
l de al 48-lea an al existenţei

ersitare, cu mărturii mai sincere
e despre poverile care ne-apasă
xuberanţa tinereţii pe care unii
 simt, fiecare în postura proprie
propierii momentului când vom
ari ( în 2010 şi cei mai tineri
 acest prag). 
i ne scoatem pălăria în faţa celor
chis pârtia, făcând-o înaintea
tralianul Ion Argireanu, ex.
tean Florică Mindoiu, profesorul
ră Gheorghe Calea, „ultranaţio-
 Caragea, singuraticul Vasile
 cvasipermanentă la întâlnirile
nstantin Marin – şi dac-oi mai fi
să fiu iertat- .Lor le datorăm
ate atinge senectutea cu fruntea
 colegilor. Bravo lor!. 
i în sferele noastre de vârste,

ai imperativ sens) să nu uităm a
 printre noi : Adrian Bogdanovici,
ron Popescu (m.u.s.işti), Petrică
nă, Puiu Pârvănescu (termiştii),
ircea Caragea, Ticu Gheorghiu,
escu şi Dan Valentin Popescu
ia Ciorecan, nea Ion Câtu, Nae
itică (Petre) Olaru, Dan Onofrei,
ane Ticuşan (t.c.m. iştii).  
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pământ, că le place în asemenea 
măsură încât vor să continuăm această 
întreprindere a-la-longa. 

Despre ce făcurăm noi, cei  ce ne 
simţim colegi „Mecanici ’61”, nu-i chiar 
nimic de spus (de scris), pentru cei care 
citesc prin e-mail sau în literă tipărită, 
revista noastră lunară, foaia noastră de 
suflet. 

Fiindcă veni vorba de asta, deşi 
unanim aşteptată spre orice fine de 
lună, mai sunt şi voci critice. Ba că nu 
apare cu strictă regularitate, ba că are 
apucături de cenzură, ba că nu publică 
tot ce i se trimite etc. Măi dragi colegi 
nemulţumiţi ! Aţi editat vreodată o 
revistă de la prima până la ultima 
pagină ? Să ştii că ai răspunderea frazei 
tipărite ?! Să fii conştient că 
agramatismele (morfologice sau de 
sintaxă) ale unui autor tipărit, sunt 
judecate ca neprofesionalism al redac-
ţiei, ca analfabetism al promoţiei Meca-
nică ’61 ?!  De aici până a ne judeca 
orice corectură drept cenzură e o 
distanţă de obiectivitate (şi nu subiecti-
vism). Din dorinţa de a da „verde 
oricăror opinii personale, tipărim păreri 
şi abordări originale ale unor teme 
fundamentale, nu pentru că subscriem 
acelei  păreri, ci pentru a da posibili-
tatea celorlalţi colegi de a puncta – cu 
părerea lor- corecturile de rigoare.  

Şi în final, ca la fine de an şi 
început de an nou, când consider că am 
traversat un purgatoriu al propriei 
conştiinţe, mă adresez tuturor colegilor 
mei – să mă ierte pentru tot ce le-am 
greşit în anul care s-a scurs şi mai 
înainte.Le adresez – cu aceeaşi ardoare 
– rugămintea creştinească să-mi facă 
cunoscut cu ce le-am greşit, pentru a-
mi atinge mai uşor iertarea păcatelor. 
Iisus a dezvăluit oricărui nevolnic vina 
ce trebuia spăşită.Nu pretind a mi se 
face explicitare în mod confidenţial. 
Chiar vă rog, a fi publicată în revista 
noastră, pentru ca oprobiul vostru să 
poată fi multiplicat de cel al colegilor şi 

astfel să devină colectiv, iar penitenţa 
pe măsură. 

Aşa să vă (ne) ajute Dumnezeu!. 

   RADU GRUIA 
          Întâlnirea din noembrie 2007 
      A fost ultima din anul care tocmai a 
trecut. Deoarece au apărut nedumeriri 
în legătură cu faptul că revista nu apare 
în perioadele concediilor anuale şi 
sărbătorilor sfârşitului de an,  cred că 
este oportun să mă opresc puţin asupra 
subiectului. Mai precis, nu apare în 
lunile august şi decembrie. Dece ? 
Pentru că în aceste luni, prin consensul 
participanţilor, întâlnirile  nu au loc. 
Dacă este corect sau nu ca  faptul să 
determine neapariţia revistei, nu cred 
că este la latitudinea subsemnatului. 
Pentru că opinia mea nu este 
determinantă. Desigur că revista ar 
putea apare şi în lunile respective, 
deoarece distribuirea sa ar putea fi 
făcută fie prin poşta electronică, fie prin 
poşta curentă. Şi atunci ? Iată un caz 
care reclamă o decizie! Vă rog să 
consideraţi „mânuşa” aruncată ! 
Transmiteţi părerile voastre şi noi ne 
vom conforma ! 
      Să revenim însă la obiectul rubricii. 
De data aceasta, datorită perioadei şi 
evenimentelor care s-au derulat, 
semnificaţia titlului devine mai amplă , 
depăşind sfera grupului de participanţi 
la ultima întânire, cum se întâmplă de 
obicei.  
Crăciunul , Anul Nou, Revelionul, ne 
afectează emoţional  pe cei mai mulţi 
dintre noi, indiferent pe unde ne aflăm. 
„Adunătura” se extinde de fapt, la toţi 
colegii promoţiei cu care suntem în 
legătură! Se poate constata şi din 
cuprinsul prezentului număr ! Dar asta 
urmează.  
      Despre ultima întâlnire, care a avut 
loc la 29 noembrie 2007, la Select, pot 
spune că s-a desfăşurat ca de obicei, 
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într-o atmosferă caldă de prietenie şi 
bucurie calmă ,uşor nostalgică a 
participanţilor (vezi fotocronica), 
conştienţi parcă, pe de o parte de 
scurgerea timpului, iar de alta, de 
nerădarea aşteptării trăirilor de vrajă a 
sărbătorilor. 
 
      Fotocronica evenimentuluIui 
       

 Marinica Moise şi Mircea Zainea.Dezbateri 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Florin Drăgănescu şi Pompilică Albu.Ex-
pectativă. Încă nu a apărut nimic atrăgător. 

 
 

 
Ani şi Mirel Vanca. Atitudinea  unui cuplu 

de politicieni la o conferinţă de presă. 

 
Ilie Vâlceanu şi Gabi Gheorghe. Aţi citit 

materialul lui Vali Gheorghe. Uite-l pe Ilie. 
 
 
 
 

 
Dorel Miron. Indubitabil, a ratat o carieră 

în cinema. Nu-i aşa ? 
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Vali Gheorghe şi Dan Ştefănescu. Cineva şi-a 
compus o figură de circumstanţă. 
 
 

Radu Stoian şi Gigi Sorescu.Zâmbet de linie 
    

   
        Coca Dumitru. No comment 
 
 

 

 
                         
                            Luci Popa. 
 

 
  Costel-Nelu Dumitru. Alias Calypso. El Jeffe ! 
 

 
                 
              Ionel Stănescu. El Presidiente! 
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Stănel Bone.Pentru el cuvântul „dubii” 

Adriana şi Emil Dumitrescu nu există în dicţionar ! 
  

. 

 
Nina Olaru şi Rodica Nicolescu.Totul trebuie 

supravegheat şi înregistrat ! 
Nae Enescu, Adrian Popa şi Radu Stoian 

 
       

 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ileana Gruia.Key words:doamne,politică,    
training!  Poză pentru clipul publicitar. 
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2008, REVELION ÎN DOUĂ ACTE. 

RADU GRUIA 
ACTUL I. LUMINĂ. 

       29 decembrie. În sfârşit soseşte ziua Z ! Ziua aşteptată (cel puţin de mine) cu 
interes şi nerăbdare.  Mai bine de două luni de preocupare, nu prea intensă, dar 
susţinută pentru organizarea escapadei la Sunny Day : corespondenţa cu gazdele, 
mobilizarea „trupeţilor”, stabilirea regulilor de deplasare, efectuarea plăţilor, prognoza 
meteo, pregătirea maşinii.....   
În final, suntem la „START” 18 persoane în 6 maşini,  
GRUPA MARE : Adelina şi Stănel BONE, Mihaela TIHAN şi Nae ENESCU, Gabi şi 
Vasile GHEORGHE, Ileana şi Radu GRUIA, Lucica şi Adrian POPA,Vali şi Riri POP   
GRUPA MICĂ : Smaranda şi Laurenţiu DUŞA-GRUIA, Nicoleta AIOJI şi Mihai VLADU, 
Raluca şi Dan TOMUŢĂ. ( la grupa mică, „mobilizatorul” celor două prietene, a fost 
fiica mea Smaranda). 
       Aşa dar, la ora 10.00, adunarea în fostul punct de frontieră Giurgiu. După 
prezentările de rigoare, ne urcăm în maşini, plătim taxa de trecere a podului –5 € /  
maşină – şi trecem la bulgari unde se îndeplinesc „formalităţile” de frontieră : 
prezentarea unui ID şi procurarea vignetei de circulaţie pe drumurile publice. 
OK ! Formăm coloana şi plecăm. Imediat, „facem” cunoştiinţă cu unul dintre „deliciile” 
bulgăreşti : marcajul defectuos al drumurilor rutiere ! La un giratoriu, ne aşternem la 
drum cu 100-120 Km/h, spre..... Sofia ! După vreo 40 Km , pe o şosea bună, dar fără 
nici-un indicator, Stănelu se prinde şi.... ne întoarcem. Cu una cu alta, plecăm spre 
Varna către 12 ! Drumul (E70) se desfăşoară fără peripeţii şi pe la 2 fără ceva, ne 
regrupăm  la intrarea în Varna. Cum nimeni nu ştie exact pe unde o fi Sunny Day, 
indicatoare hoha, ne dispersăm din nou şi ajungem  la destinaţie, pe ghicite, fiecare pe 
cont propriu, până pe la 3 şi jumatate. (în realitate ar fi trebuit să traversăm oraşul  
vest-est şi s-o luăm pe drumul spre Balcic, vreo 10 Km !  ( La întoarcere, în condiţii 
dramatice, am aflat secretul lui Polichinelle : în Bulgaria, marcajul rutier este 
aleatoriu, iar  GPS-urile nu pot fi utilizate!). 
Ne instalăm în camere şi facem cunoştiinţă cu locaţia. Într-adevăr hotelul îşi merită 
stelele ! Lobby-ul este impresionant atât datorită dimensiunilor sale cât mai ales,  
aranjamentelor interioare care „sparg” pur şi simplu  dimensiunea, făcând loc  

senzaţiei de intimitate şi confort.Camerele, holurile şi palierele, restaurantele, sălile de 
fitness şi fizioterapie, piscinele – cu apa caldă (termală), în aer liber şi cu apă „rece”, 
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acoperită, întregul ansamblu devine cu rapiditate un  spaţiu plăcut şi prietenos, pus 
cu generozitate la dispoziţia ta, de parcă ar fi chiar al tău ! 
  

Trebuie , bineînţeles, amintite ampla-
sarea şi priveliştile care ţi se oferă, atât 

hotelul ca „master piece” al staţiunii, cât şi 
celelalte  hoteluri şi amenajări exterioare. 
Ei bine, totul este amplasat pe plajă, la vreo.....40 metri de locul în care se aparg 
valurile ! Am aflat (pe surse) şi „povestea” acestui complex, construit la începutul 

deceniului 9 pentru uzul „Conducerii de 
Partid şi de Stat” (vă amintiţi sintagma?) , 
prescurtat Jivcov. Locaţie de protocol 
diplomatic, complexul a „văzut” oaspeţi la 
nivel înalt, printre care se pare că s-a 
numărat şi „colegul” român al gazdei. 
Ulterior a fost „cumpărat” de nişte 
întreprinzători destoinici şi plini de bani, 
care l-au reamenajat în forma actuală 
pentru turism, sub brandul „Sunny Day”, 
reprezentând traducerea din bulgară a 
denumirii  consacrate a complexului. 
(Солнчев Денъ). Sursa noastră ne-a 
dezvăluit că în sezonul estival, Sunny 
Day este practic „sub ocupaţie” elveţiană 
şi sov..., pardon rusească. Ne-a mai spus 
că suntem singurii străini dintre toţi 
oaspeţii de sejur ai hotelului. Dar că, 
dacă am încerca în sezon, după părerea 
lui, n-am prea găsi locuri. Românii ? La 
Albena ! Şi la Balcik. Acolo, ei sunt 
„ocupanţii” !  
Tot pe surse, am aflat că locaţia ar fi 
„fief-ul” MI bulgar. Nu ştiu dacă este 
adevărat, dar  parcarea „de protocol”  era 
plină de maşini scumpe – SUV şi OFF 
ROAD –, pe care mi le-a arătat şi mie 

Stănelu, care se pricepe.       
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Apropo de Balcik. Pe peretele camerei din 
locuinţa părinţilor mei, în care am copilărit, 
se afla o pictură în ulei, reprezentând o alee 
a faimosului palat  din Balcik al Reginii 
Maria. Ei bine, probabil din  cauza calităţii 
picturii şi receptivităţii fireşti la vârsta mea 
de atunci, imaginea tabloului s-a păstrat 
nealterată în memoria mea vizuală, până în 
ziua de azi. 
Iată de ce, Ileana şi cu mine ne-am hotărât 
să dăm o fugă de vreo 35 Km până la Balcik 
şi să vizităm castelul, cum îi spun bulgarii. 
„Şeful Vremii” s-a lăsat impresionat de 
dorinţa noastră şi ne-a dăruit o zi splendidă, 
cu soare pe cer, lumină de vis şi temperaturi 
de 13-15 grade ! (A fost de altfel singura !) 

       Sub atâtea auspicii favorabile, am plecat din Sunny Day pe la 10.30 – 11, pe o 
şosea bună şi liberă, numai bună de alergat, dar – ghinion – şi cu un imperativ „mergi 
mai încet !”, tocmai când îmi luam un pic de avânt !  
Drumul (E87) înşiră, precum mărgelele pe o aţă, toate staţiunile bulgăreşti mai 
cunoscute : Burgas, Nesebăr, Varna, Nisipurile de Aur, Albena, Balcik şi continuă pe 
litoralul românesc, până la Constanţa. 
După 20-30 minute de drum, ajungem la Balcik. Un orăşel mititel şi pitoresc, 
răspândit pe malurile unui golfuleţ. Fără să vreau, în imaginaţie mi-apar locaţii de pe 
Riviera franceză: golful, marea, lumina, străduţele şi pieţele în pantă şi parcă 
miniaturizate, portul turistic...faleza la nivelul plajei şi în sfârşit, castelul care este de 
fapt un complex de pavilioane şi grădini, amplasate pe terase deasupra mării !( foto pe 
pagina următoare). 
În orăşel linişte şi pace. În piaţeta din faţa portului, trebuie să „trezesc” din meditaţie 
un şofer de microbuz turistic, pe care îl întreb de drumul spre castel. Mormăie ceva 
ininteligibil şi flutură mâna spre o străduţă. O iau pe acolo, n-ajung nicăieri şi intru la 
recepţia unui hotel „de familie” mititel, unde o fătucă foarte machiată şi strident 
vestimentată, dar înţelegând limba insularilor, mă depanează. Ajungem la Castel, a 
cărui intrare este precedată de o alee cu magazinaşe şi tarabe, la fel ca peste tot şi mai 
exact, ca la noi la Bran. Intrăm şi zăbovim preţ de 1 oră şi jumătate 2, pe terase şi 
prin grădini. Fac poze şi am un sentiment special pe care nu-l pot defini.    
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Cel puţin 90% dintre vizitatori, sunt 
români. Remarc, fără să vreau, numărul 
mare al pisicilor care sunt omni-
prezente.Ileana îmi spune că asta 
înseamnă energii negative.... 

 
La întoarcere intrăm în Albena, staţiunea 
„românilor”. Totul este închis. Dar 
hotelurile, restaurantele , parcurile sau 
alte amenajări, sunt în perfectă stare,  

aşteaptând parcă semnalul să-şi reia treaba. (La noi, iarna staţiunilor este dezolantă). 
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Ajunşi „acasă”, căutăm un restaurant pentru dejun şi-l găsim în incintă, la nivelul 
plajei. Descoperim că au un bucătar foarte bun şi personal care se descurcă în 
engleză.  
După amiaza ne-o petrecem cu colegii, la invitaţia lui Stănelu, care organizează ad-
hoc, o petrecere ”în pijama”, la piscină şi în lobby-ul hotelului unde Ileana ia o primă 
(şi ultimă) lecţie de biliard de la Laureţiu. 

 
  A doua zi de dimineaţă , facem  o scurtă vizită în Varna, pentru a „lua pulsul” 
oraşului. De data aceasta nu mai avem parte de vremea splendidă de la Balcik. Cerul 
este înnorat iar lumina cenuşie. Dar nu este frig şi nu plouă. Ajungem repede în 
Varna, (10 Km, pe E87, pe care ar fi trebuit să venim!), las maşina în piaţa din faţa 
Catedralei şi pornim la „cumpărături”. Ileana cu Lucica Popa prin magazine iar eu 
după imagini. 

       Ne întoarcem taman la ţanc pentru încă 
o vizită la bucătarul descoperit ieri şi un 
Martel, la barul din lobby-ul principal. 
După-amiază ne pregătim pentru „noaptea-
cea-mai –lungă” a anului, care începe, 
conform programului anunţat de gazde, la 
21.30. Până atunci, tevatură mare cu 
toaletele, coafuri şi bibiluri, de la care unii 
sunt excluşi de drept, ca fiind indezirabili. În 
sfârşit, lumea coboară şi ne luăm în primire 
masa rezervată , cu aranjamentul şi 
personalul de rigoare. Găsim pe spătarul 

fiecărui scaun, căciuliţe roşii cu ciucure alb.  Meniul este şi el la înălţimea ocaziei, de 
tip continental, cu preparate recunoscute ca de exemplu „fazan cu castane” şi alte 
chestii pe care nu le mai reţin. Ambianţa este agrementată de  un DJ şi un mic 
program de bar, cu dansatoare şi solo-uri vocale, menite să amorseze energiile 
participanţilor consumatori de distracţie. Ceeace se şi întâmplă. Momentul „zero” este 
trecut cum se cuvine, cu şampanie,căciuliţe, geizere de foc, trompete de hârtie şi 
fotografia de grup, obligatorie.   „Eroii” noştrii sunt, ca de obicei, Nae, Adrian şi... Riri 
care demonstrează reale abilităţi de actor profesionist.. Toată lumea a dansat, chiar şi 
eu !!!?. În rest, priviţi pozele.  
 



 
 

Asociaţiei „Promoţia ’61 MECANICÅ“ 
 

 

11             Foaie de suflet lunarå a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                         
                                MECANICII ’61  POLIBUC Nr. 1 •  ianuarie  2008 
 

 

12

 
 

 
 
 
 
 
                                                                                

Una peste alta, ne-am distrat pe cinste ! Eu unul, cel puţin, nu m-am mai simţit atât 
de bine de nu mai ţiu minte de când ! Mă rog, scuze ! Dar, din câte am înţeles de la 
ceilalţi, părerea este cam aceeaşi. 
       A doua zi, de , a fost Sf. Vasile ! Deci Adrian, prevăzător ca întotdeauna, a aranjat 

o .....masă! La ora 16.00! Am luat-o de la capăt, cum e obiceiul, dar parcă puţin mai 
ponderat. Oricum, iar am „luat” câte ceva la bord şi am făcut poze, de astă dată în 
lobby. 
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Asta a fost. Frumos, cu amintiri care ne vor rămâne peste timp. În ciuda celor care 
urmează. De data asta, Şeful Vremii nu ne-a mai fost favorabil..... 
 

ACTUL II. ÎNTUNERIC ALB. 
       2 ianuarie 2008, ora 10.40.    Ileana şi cu mine părăsim complexul.   Anterior, am 
stabilit să nu ne mai deplasăm în coloană la întoarcere.  Plouă torenţial cu vânt în 
rafale. Trecem prin Varna şi alimentez. Din lipsă de experienţă, nu fac plinul, 
părândumi-se suficientă o cantitate de benzină echivalentă cu dublul distanţei pe care 
o aveam de parcurs. Treaba o să ne „coste” zdravăn de tot.  
Traversăm oraşul, de data aceasta fără „bâlbe”, ajungem pe autostradă şi rulez mai 
prudent, datorită ploii şi vântului lateral, care se intensifică. Pe la 12 fără ceva am 
parcurs deja  aprox. 75 de Km , părăsim autostrada şi continuăm pe E70 spre Şumen 
– Razgrad. De aici începe aventura! Nu-mi dau seama când, ploia este înloicuită de 
ninsoare iar maşina începe să „simtă” rafalele transversale din dreapta. La un 
giratoriu , din nou nemarcat , o iau a doua oară  spre Sofia, dar absenţa oricărui 
marcaj îmi dă de bănuit şi întreb nişte drumari care mă întorc  către giratoriul cu 
pricina.  Distanţa era de numai 10 Km. Asta mă costă doar vreo 10-12 minute. Ninge 
iar vântul devine din ce în ce mai puternic, cu intensificări violente. Vizibilitatea scade 
la mai puţin de 100 m. Rulez încet, cu luminile de avarie aprinse. Brusc, NU MAI VĂD 
NIMIC,nici capota maşinii ! Vizibilitate zero...centimetri ! Alb luminos compact. 
INTUNERIC ALB ! Durează cca. 5 secunde şi dispare la fel de brusc cum a apărut ! 
Realizez că a fost o rafală de zăpadă, care a „traversat” , fără să se asigure ! Acum 
glumesc, dar recunosc că pentru o clipă, am fost stupefiat. Nu ştiam ce se întâmplă. 
Am continuat,foarte atent, gândind pozitiv :n-o să se mai întâmple ! Pe dracu ! S-a 
repetat. De data asta era s-o scrântesc : din întunericul alb, mi-a apărut, la vreo trei 
metri din stânga-faţă, o maşină de pe contrasens. Marele noroc a fost că amândoi 
rulam încet şi am făcut rapid manevrele de evitare. După ce a dispărut rafala, am 
văzut că eram aproape de axul drumului, dar nu pe contrasens. Misterul rafalelor s-a 
rezolvat , după ce mi-am dat seama că eram expus fenomenului numai pe segmentele 
de drum neprotejate de formele de relief din dreapta. După treaba asta care mi-a lăsat 
suprarenalele fără adrenalină, lucrurile au intrat în normalitate, pe timp de iarnă. 
Zăpada ajunsese la 1-2 cm, tasată pe porţiuni  Am continuat, rulând cu 30-50 Km/h, 
cca. 80-90 KM, mai precis până la 24 Km de Ruse, unde am ajuns la o coloană în 
staţionare, pe sensul de mers. Era ora 15.15, vîntul bătea continuu din dreapta, cu o 
viteză peste 80 Km/h, cu zăpadă viscolită. Smaranda, aflată cu Grupa Mică în 
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maşinile lor, în urma noastră cu vreo 60 Km., ne anunţase că au aflat de la poliţia 
bulgară, care nu le-a mai permis să continue, că drumul este blocat datorită unui 
incident rutier. Nimeni nu spune nimic. Orele se scurg, benzina se consumă, (1l/h), 
trec la raţionalizare, oprind motorul din 20 în 20 de minute, 2 batoane de ciocolată, 
250 ml. de apă şi....nimic. După ora 19, încep să se fâţâie prin stânga, în ambele 
sensuri, camioane militare şi o şenilată amenajată ca ambulanţă. Dar ...nimeni nu 
spune nimic. În sfârşit, pe la 21 , doi poliţişti,dintre care unul bâiguia ceva engleză, se 
opresc la fiecare maşină spunându-ne că nu se ştie când va fi eliberat drumul şi că 
este recomandabil să mergem după şenilată, pentru „evacuare” în satul Pisaneţ. S-a 
format o coloană de câteva zeci de maşini care s-au aliniat ca nişte jucării în spatele 
şenilatei care rula cu max. 15 Km/h! Şi aşa am ajuns în Pisaneţ, pe la 9.45, unde 
credeam că au organizat ceva bulgarii. Eroare totală ! Pieţişoara din faţa primăriei 
Pisaneţ era blocată de maşini. Toată lumea se întreba ce va urma, în afara bulgarilor 
care nu spuneau nimic şi- aparent-nici nu făceau. M-am hotărât să mă întorc la 
Razgrad, un oraş mai mare, la vreo 55-57 Km. de Ruse şi să caut un hotel. Zis şi 
făcut, am plecat, dar până să ies din Pisaneţ, mi-am dat seama că mă îndepărtez, fără 
să am nici-o garanţie că voi ajunge la Razgrad. Mă opresc în faţa casei unor creştini, 
unde mai erau 2 maşini şi întreb un puşti dacă nu mă pot găzdui şi pe mine. Puştiul 
îmi răspunde în engleză că părinţii lui nu pot, dar că mă conduce el la bunica, două 

străzi mai încolo. Aşa ajungem noi la Stoianca. Era deja târziu şi  eram frânţi de 
oboseală.Cămăruţa pe care o vedeţi în fotografie are max.10 m² şi 2 laviţe pentru o 
persoană. Poza asta i-am trimis-o ei în semn de recunoştiinţă. Era cald, şi femeia ne-a 
pus pe masă mâncarea ei. A băut cu noi un pahar de rachiu de-al lor, şi ne-am culcat. 
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Pe la 11.30, sună telefonul şi Riri ne întreabă pe unde suntem. Ileana îi spune şi el ne 
roagă cu  disperare în glas, să le căutăm şi LOR, o gazdă !!!  Gabi şi Vali Gheorghe şi 
el cu Valeria, fuseseră aduşi de un camion militar , lăsând maşina pe şosea, în 
zăpadă. Se aflau la un fel de club sătesc, în Pisaneţ, unde s-au întâlnit cu Nae şi 
Mihaela, aduşi şi ei de militari, din alt sat, împreună cu alţi români !! Stănel rămăsese 
pe şosea. (în maşina lor erau şi Luci şi Adrian Popa).  
Le-am promis că o să facem tot ce putem. Evident a doua zi. Practic nu ştiam nici 
măcar unde eram.Mă refer la adresă.  Dimineaţă , îi spunem povestea gazdei, ea caută  
o vecină, care este româncă, înţelege 
imediat cum stau lucurile şi merge cu 
noi să-i căutăm pe ai noştrii, avertizaţi 
prin telefon.Toată noaptea a nins 

viscolit,zăpada ajungând deja la 60-70 cm. 
Drumul principal era blocat, nici vorbă de 
plecare, iar poliţia nu spunea nimic. Ningea 
viscolit, în continuare. Ne-am echipat cum 

am putut şi am plecat la primărie. Am mers pe urmele unui tractor, aproximativ 1,5 
Km.I-am căutat pe ai noştrii prin toate locaţiile unde au trimis români, vreo cinci, şi i-
am găsit la  clubul  pe care ei ni-l descriseseră drep bufet. Peste tot sărăcie cu lustru. 
Magazine mici şi goale. Fum de ţigară şi mizerie.Riri şi Vali Gheorghe           
vin cu noi. Nae hotăreşte să rămână. Facem drumul în sens invers, cu bagaje cu tot. Îi 
luăm la noi pe Gabi şi Vali, iar Valeria cu Riri se duc la Dimitrina. Ne instalăm şi 
aşteptăm să fim ajutaţi într-un fel. La întoarcere continuă să ningă, zăpada ajungând 
pe maşina mea aproape la 1 metru. Mă grăbesc să o curăţ,pornesc motorul şi încerc s-
o mişc din loc. Hoha ! Era bine „înfiptă” în saboţi din gheaţă şi în pantă !!! Devine 
evident că nu va ieşi decât tractată. Singura veste bună din după amiaza aceea a fost 
că noaptea se prevede încetarea ninsorii. Stăm cu toţii la masa  pusă de Stoianca, 
profităm de căldură şi facem planuri de plecare. Noaptea trece în linişte şi dimineaţă 
constatăm că, într-adevăr ninsoarea încetase. Curăţ din nou maşina, dar bineînţeles, 
nu se mişcă din loc. Incerc tot timpul să găsesc ajutor dar, cu toate că utilaje grele şi 
camioane trec frecvent pe drumul de acum curăţat, nimeni nu vrea să mă ajute, deşi 
stau cu banii în mână. De la maşină la drumul liber, sunt vreo 35-40 de metri, pantă 
şi zăpadă de 60-70 cm. Ileana şi Gabi se apucă să dea la lopată, şi încep  un culoar de 
lăţimea maşinii. Eu o înlocuiesc pe Gabi şi în aproape 2 ore, facem jumătate din 
distanţă. Într-un târziu, Ileana reuşeste să convingă un tractorist cu lamă, să intre 
către noi. Dar nu ajunge nici până la culoarul nostru şi se blochează. Dăm in 
continuare la lopată,împreună cu el, până la lama înţepenită. Şi iar aşteptăm. 
Povidenţa face ca o echipă de reportaj a TV bulgară, să apară în zonă  să culeagă 
material. Ajunge la Ileana, care le acordă un interwiu  mulţumindu-le pentru ajutor !. 
Efectul este imediat : un Nea Caisă care se „afla’ n treabă” cu un tractor greu şi care 
până atunci făcea la mine „nema-nema”, îşi schimbă brusc opinia : coboară cei 40 m 
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şi mă scoate ca pe un fulg . Toată manevra n-a durat  5 minute!! Ne luăm la revedere 
de la femeile de suflet care ne-au fost de mare ajutor, ne urcăm în maşină şi plecăm. 
Era ora 15.10. Dar periplul continuă. La 16 eram la Ruse şi pe la 16.30, la coadă la 
vamă. Unde stăm, din nou, aproape 4 ore !! După ce era cât p’aci să păţesc exact ca 
Scripcaru (românul arestat şi molestat de poliţie în vama Ruse), ne ajută Dumnezeu şi 
traversăm podul la 20.30. La 300 de metri de vama română, ne oprim din nou. Treaba 
devine exasperantă ! Şeful de tură al poliţiei de frontieră, vine pe jos şi informează la 
fiecare maşină (se făcuse o coadă de vreo 1,5 Km.), că staţionarea se datorează unui 
incident rutier produs de răsturnarea unor vehicole grele. Aşa da. Se compară cu 
bulgarii ? La 21.30 ne punem în mişcare, la 22 ieşim din Giurgiu iar la 23, parchez 
maşina. Uff !!! Mulţam Doamne că ne-ai adus sănătoşi acasă ! Nu cred că o să mai 
calc aşa curând prin Bulgaria, cel puţin de bună voie! 
 
 
 

 

 
1 ianuarie 2008, 13.50 ! 

La revedere Sunny Day ! A fost frumos şi ne-am simţit nemaipomenit ! 
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.....UN SFÂRŞIT NEPREVĂZUT! 
VASILE GHEORGHE 

 
       Propunerea colegilor de a petrece revelionul 2008 în Bulgaria m-a pus într-o 
oarecare dilemă. Sentimental doream mult să particip, dar raţional aveam unele 
îndoieli şi temeri datorită a două cauze : deplasarea cu autoturismul în plină iarnă şi 
mai ales boala de care sufăr de peste 3 ani.Îndoielile mele au fost înlăturate destul de 
repede, în primul rând de copiii mei, care insistau să plec, pentru a-mi dovedi că pot 
depăşi anumite limite şi de colegii mai hotărâţi, printre care menţionez pe Gruia şi 
Enescu, care şi-au manifestat generozitatea de a mă lua în maşinile lor şi de a fi 
alături de mine în orice împrejurare.Prinzând mai mult curaj m-am hotărât chiar să 
merg cu propria maşină. (un Cielo), renunţând astfel la oferta lui Enescu de a merge 
cu Loganul său. Nae a fost totuşi destul de înţelept să mergem în tandem şi să ne 
întâlnim în ziua plecării pe Şoseaua Giurgiului, la ora 9.oo. 
       Ideea a fost de bun augur deoarece în dimineaţa plecării, deşi am întârziat 
aproape o jumătate de oră din cauza prelatei de pe maşină care era „lipită” pe 
caroserie, ( a trebuit să folosesc apă caldă pentru a o desprinde), Nae m-a aşteptat 
răbdător, reuşind să reducem întârzierea până la Giurgiu, la cca. 10-15 minute. 
Imediat după sosirea noastră, coloana formată din 6 autoturisme  a trecut podul peste 
Dunăre şi vama bulgară, ajungând la Ruse. Nu s-a stabilit o anumită ordine în 
coloană., ştiam doar că Bone ar fi trebuit să fie cap de coloană. În Ruse, datorită 
traficului, era greu să se păstreze coloana, eu de exemplu îl vedeam doar pe Enescu şi 
ceva mai în faţă, pe Gruia. După părerea mea se mergea foarte tare, cu peste 120 
Km/h , abia mă ţineam de Nae, străduindu-mă cu greu să nu-l pierd din vedere. Am 
alergat aşa cca. 40 Km, trecuseră aproape 3 ore de la plecarea din Bucureşti şi 
simţeam imperios nevoia să opresc, dar îmi era teamă că mă pierd de grup. Spre 
surprinderea mea, la un moment dat am constatat că se încetineşte viteza şi maşinile 
se opresc la marginea şoselei. Cobor urgent din maşină şi mă pierd în decor, cu Nae 
Enescu după mine ! Îi spun satisfăcut ce bine au făcut că s-au oprit, iar Nae îmi 
răspunde că nu-i bine de loc, pentru că se pare că am greşit drumul. Din coloană 
lipsesc două maşini, dintre care una chiar a capului de coloanaă, Bone. Întoarcem şi 
pornim în trombă , înapoi spre Ruse.Ne oprim la o benzinărie de unde cumpărăm o 
hartă şi avem confirmarea că am greşit drumul mergând spre Sofia, nu spre Varna ! 
Ne întoarcem în Ruse, „descoperim” indicatorul de Varna şi ne regrupăm.  
Se hotăreşte solemn să mergem grupaţi, iar Bone să treacă în spate şi nu în faţă. Dar.. 
socoteala de acasă nu se potriveşte cu cea de pe şosea....Era mare aglomeraţie, 
camioane, tiruri, autoturisme, unele încep să se interpună printre noi şi văd din ce în 
ce mai speriat că maşinile cunoscute dispar din faţa mea. Încep să mă depăşească şi 
cele din spatele meu cu viteze tot mai nebuneşti (eu mergeam cu 120). Trece chiar 
Bone pe lângă mine ca vântul, dar mă gândesc că mai e puţin până la autostradă şi 
mă voi opri pe banda de urgenţă să-i sun la telefon. Zis şi făcut, ajung pe autostradă 
scot lista de telefoane dată de Gruia , formez dar nu răspunde  şi încerc pe Nae. Mă 
uit speriat la telefon şi constat că nu am activat roaming-ul şi deci nu pot vorbi. Mă 
sperii tot mai tare, mă uit la indicatorul de benzină şi deşi mai am jumătate de 
rezervor, mă hotăresc să fac plinul. Intru la prima benzinărie , fac plinul, ne tragem 
sufletul şi bem o cafea pentru a ne linişti. Soţia mai calmă, spune că are numărul de 
telefon al unei verişoare, medic în Varna, dar pe care n-a mai văzut-o de 30 de ani ! 
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Cînd vom ajunge în Varna o să încercăm să o sunăm de la un telefon public, poate ne 
va ajuta în vreun fel. Cu aceste gînduri liniştitoare plecăm spre Varna., mai 
încrezători. Ne apropiem de Varna, văd blocuri, clădiri şi....surpriză : pe dreapta 5 
autoturisme cunoscute ale colegilor staţionau cuminţi aşteptându-mă !  
Mă emoţionez şi plâng ruşinat. Primul care vine este Adrian Popa speriat că am păţit 
ceva şi se oferă să treacă el la volan în locul meu. Îi explic că nu am nimic şi că-i rog 
să mă ierte că i-am îngrijorat. Totul e bine când se termină cu bine ! 
       Suntem aproape de Sunny Day, dar nimeni nu cunoaşte drumul. Înarmat cu o 
hartă Adrian preia conducerea, dar din nou datorită aglomeraţiei, semafoarelor şi 
lipsei indicatoarelor grupul se fragmentează şi ajungem la hotel pe mai multe variante 
de drum. Mă ţin cât pot în spatele lui Gruia şi intrăm primii în Hotel Palace. 
Ne grăbim să ne cazăm, am camera 113 cu vedere la mare, în stânga noastră e camera 
lui Nae, în dreapta a lui Adrian. Despachetez, vreau să fac un duş şi să mă culc. Am 
parcurs 375 Km (în loc de 255 cât spunea Gruia) am avut multe peripeţii şi mă simt 
obosit. (NR. 255 Km. pentru cine merge pe „scurtătură”. Dar în Bulgaria, toate 
drumurile duc la ....Sofia !). Nu mă pot culca. Colegii se simt datori să se intereseze de 
mine : dacă sunt bine, dacă, dacă..... Mă simt jenat. Eu le-am făcut necazuri, poate 
chiar i-am enervat, iar ei mă alintă. Am devenit răsfăţatul grupului. 
       A doua zi cobor refăcut la micul dejun. Descopăr o bogăţie de produse şi 
preparate. Mă menajez şi servesc un meniu uşor, bazat pe lactate, pe care-l voi prefera 
tot sejurul. Hotelul este luxos şi are dotări de 5 stele. Afară e o zi splendidă cu soare 
cald, fără pic de vânt. Marea, albastru-turcoaz, începe de la 40 m de hotel. O parte din 
grup pleacă la Balcik. Noi, împreună cu Nae şi Mihaela explorăm împrejurimile. 
Complexul mai are încă trei hoteluri, un port pentru ambarcaţiuni de plăcere, un parc 
cu diverse specii de conifere şi alţi copaci, totul amplasat într-o incintă cu alei, 
terenuri de sport piscine şi parcări. În spatele complexului se ridică un deal traversat 
de şoseaua care duce la Nisipurile de Aur (NR.  E87) . Pe deal un păienjeniş de 
străduţe presărate cu căsuţe ţărăneşti şi vile de vacanţă. Mihaela vrea să caute o 
căsuţă de vânzare. Noroc că nu găseşte, aşa că nu pierdem timpul şi ne grăbim spre 
piscina cu apă termală.  
       Ajunşi la hotel, soţia o sună pe verişoara ei bulgăroaică şi culmea e că răspunde 
şi vorbeşte încă româneşte. Peste câteva ore ne trezim cu  ei (verişoara, fiica ei şi 
prietenul său), chiar la piscina cu apă termală. 
Bulgăroica ne informează că stăm la un hotel foarte luxos, care a aparţinut 
nomenclaturii comuniste, iar acum noilor înbogăţiţi. Ea, deşi este medic, nu-şi poate 
permite să stea la un astfel de hotel şi nici nu are acces la plajă sau piscinele termale 
deoarece acestea au circuit închis. De fapt mulţi bulgari din Varna preferă să plece în 
concediu în Turcia, unde este mult mai ieftin. Îi servim pe oaspeţi cu cornuleţe şi vin 
roşu şi ne  informăm reciproc  cu situaţia rudelor şi cunoştiinşelor din Bulgaria şi 
România, promiţându-ne vizite la Bucureşti şi Varna. 
Seara vine în vizită Mihaela, apoi Nae. Sunt în pijamale şi noi la fel. Apare apoi Popa şi 
Bone, bem un vin  – cabernet – .  Pleacăm în grup la Bone unde mai vin şi Riri şi 
Gruia. Cozonac, vin , discuţii gălăgioase, planuri pentru a doua zi. 
Dimineaţa la 9, micul dejun, apoi plimbari pe plajă şi împrejurimi  şi din nou piscina ! 
Gruia cu soţia şi Luci Popa, pleacă la Varna. Îi rugăm să ne schimbe şi nouă nişte 
bani. Încercăm să dormim înainte de revelion, dar foiala este mare, iar pe la  ora 20 se 
aud voci pe coridoare.. Lumea pleacă la petrecere. Coborâm şi noi la restaurantul de 
la parter unde avem rezervată o masă lungă, pentru 18 persoane. Programul artistic a 
început. Solişti, dansatoare, formaţii se succed continuu.  Toată lumea dansează şi se 
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distrează. Avem mare succes la bulgăroaice, reprezentaţi de Riri , Nae şi Adrian. Ne 
retragem pe la 2.30-3. 
       Astăzi este Sf. Vasile şi au hotărât să mă sărbătorească. Adrian a vorbit cu 
„Nacialnicul” restaurantului să ne pregătească o masă pentru 18 persoane, la ora 16. 
Eu mă simt emoţionat şi copleşit de gestul colegilor. S-a cântat „Mulţi ani trăiască’ „, 
s-a mâncat şi s-a băut. Am primit un cadou frumos din partea grupului de tineri. 
(fiica lui Gruia cu soţul şi încă 2 familii prietene). Veselie mare, urări de sănătate şi 
gânduri bune, propuneri pentru următoare acţiuni : o excursie în Croaţia, cu maşi-
nile, organizată de Bone, în aprilie-mai. Urmare a răsfăţului de care mă bucur în 
continuare, Riri pop îmi propune pentru drumul de înapoiere să vină cu mine şi să 
conducă el. Accept cu multă satisfacţie. 
       Ne retragem să ne facem bagajele şi să ne pregătim pentru  plecarea de a doua zi. 
Se emit mai multe păreri. Gruia cu grupul de tineri vor să profite de hotel pană la ora 
12. Nae cu Mihaela vor neapărat să treacă prin Varna pentru a cumpăra bijuterii din 
argint şi să viziteze Catedrala. Familiile Bone şi Popa vor să plece mai târziu căci n-au 
nici-o grabă iar BMW-ul merge tare. Singurul grăbit este Riri Pop care vrea să ajungă 
pe lumină la Piteşti, după ce-şi ia nepotul de la Bucureşti. Aşa că hotărâm să plecăm 
cât mai devreme posibil. 
       Dimineaţa ne trezim cu o vreme complet schimbată. Plouă mărunt şi e foarte 
rece. Mâncăm rapid şi fără chef şi plecăm cât mai repede. Hotărâm să facem tandem 
cu Nae şi spre satisfacţia lui, să trecem şi prin Varna pentru bijuterii şi catedrală. 
Facem o primă greşeală pentru că timpul se înrăutăţeşte şi întârziem cu o oră şi 
jumătate în comparaţie cu plecarea direct din hotel. Avem de mers 203 Km. până la 
Ruse, dintre care 81 pe autostradă şi este ora 10.30. Socotim că avem totuşi destul 
timp. Dar vremea continuă să se înrăutăţească. Ploaia se transformă în lapoviţă, apoi 
în ninsoare şi viscol. Vizibilitatea scade  şi se face tot mai frig. Părăsim autostrada, 
trecem de Şumen şi Razgrad., zăpada creşte, încep patinările, parbizul îngheaţă, şi 
ştergătoarele se blochează. Consumăm benzina pentru încălzire.. Ne deplasăm pe 
distanţe din ce în ce mai scurte, apoi ne blocăm complet. Trec aproape 7 ore de luptă 
cu nămeţii. Vremea este atât de câinoasă şi rece,încât tremurăm cu toţii. Ieşirea din 
maşină pentru necesităţi, devine o problemă, în special pentru femei, din cauza 
vântului foarte puternic. Riri este ud leoarcă şi foloseşte mânecile unui pulovăr pe 
post de şosete. El duce tot greul. Groaza intră tot mai tare în noi , zăpada se 
acumulează iar benzina se împuţinează, telefoanele sunt descărcate, nu ştim nimic de 
ceilalţi şi bineînţeles , este intuneric beznă. 
       Pe la ora 20.30 un camion militar opreşte undeva în faţa noastră şi încarcă turişti 
care-şi abandonează maşinile. Nu reuşim să ne urcăm  şi rămânem în continuare pe 
şosea, speriaţi. Apare un alt camion militar. De data asta suntem pregătiţi, cu bagajele 
în mână, încuiem maşina şi suntem aruncaţi în camion, cu bagaje cu tot, de doi 
militari  de 23 ani. Pe drum ne informează că drumul spre Ruse este complet blocat, 
iar pe noi ne duc în satul Pisaneţ,  la cca. 15 Km., unde vom fi cazaţi. Ajungem la 
destinaţie şi suntem îndrumaţi către o sală tixită de oameni care se înghesuiau pe 
lângă nişte calorifere pentru a se încălzi şi usca hainele ude. Era totuşi cald în 
cameră, dar nu ne-am putut apropia de calorifere. În sală nu erau niciunul dintre ai 
noştri. Eu eram speriat că voi petrece noaptea pe un scaun, lipsit de baia  de care am 
absolută nevoie din cauza bolii mele. În clădirea vecină era un bufet de unde am 
cumpărat 4 ceaiuri. Am găsit, la etaj, o cameră în care existau trei paturi, dar încălzită 
cu un...radiator electric ! Pentru mine, avantajul cel mare era că exista,pe coridor, un 
grup sanitar. Ne-am culcat compet îmbrăcaţi şi înveliţi fiecare cu câte trei pături.Am 
dormit câteva ore. Pe la ora  1 o poliţistă ne trezeşte şi ne întreabă dacă avem maşina 
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în sat, deoarece am putea  participa la coloana  ce va  pleca spre Ruse, având un plug 
în faţă. Pe noi ne-a asigurat că vom fi duşi la maşină, la ora 6.oo. Nu s-a întâmplat 
aşa pentru că a nins puternic toată noaptea , blocând complet drumul. Am fost serviţi 
cu ceai, cafea, biscuiţi şi ciocolată. S-a făcut totuşi o încercare să fim duşi la maşini 
cu camioanele militare. La urcarea în camion am dat de Nae Enescu care venea din 
satul vecin, unde fuseseră cazaţi la o şcoală. Am aflat că Bone şi Popa au trecut în 
acea noapte, profitând de convoiul format în Pisaneţ. 
       Camionul nostru a ajuns la drumul european, dar acesta era complet blocat, aşa 
că ne-au întors în Pisaneţ.  Am aflat că Gruia era tot în Pisaneţ, dar cazat într-o casă , 
undeva pe la intrarea în sat, la o bătrână. Fata lui şi ceilalţi tineri, fuseseră opriţi de 
poliţie , înainte de Razgrad şi îndrumaţi pe o altă variantă de drum. Se aflau într-un 
hotel, fără probleme. Aflând de soarta noastră, familia Gruia, dând dovadă de multă 
omenie şi solidaritate au venit prin nămeţi cca 1,5 Km. şi ne-au luat pe mine şi soţia  
la ei în cameră, iar pe Riri cu soţia la o vecină a gazdei lor, care vorbea româneşte.           
Deşi foarte modeste, cele două gazde ne-au primit cu multă bucurie şi căldură. Ne-au 
dat să mâncăm din ce aveau şi astfel a doua noapte în Pisaneţ am petrecut-o foarte 
bine. Eu m-am bucurat că în casa se găsea o baie cu WC şi asfel, am putut beneficia 
de condiţii foarte bune. Abia a doua zi la prînz  am fost duşi cu camioanele, militarii 
ne-au deszăpezit maşinile şi ne-au ajutat să pornim. Nimeni nu a fost lăsat singur, 
asfel că toate maşinile abandonate au fost conduse de o maşină a poliţiei până la 
Ruse. Abia acum am văzut că ne oprisem la 15 Km. de Ruse ! 
       În Ruse calvarul nu s-a terminat deoarece coloana formată la vamă se întindea pe 
pe mulţi Km., aşteptând trecerea în România. Noi am avut noroc cu un taximetrist 
bulgar ce făcea curse Ruse-Bucureşti, care ne-a condus pe un drum ocolitor până la 
intrarea în vama blocată.. Am mers prin Ruse pe nişte străduţe pline de zăpadă, iar la 
intrarea în vamă, deşi poliţia  a văzut că am intrat pe unde nu trebuia, ne-a lăsat 
până la urmă să trecem. 
       Ajunşi în vama Giurgiu, alte necazuri, din cauza unor tiruri sau camioane care 
blocau ieşirea din perimetrul vămii.A trebuit să trecem prin centrul oraşului pentru a 
ajunge la ieşirea spre Bucureşti. Aici ne-a aşteptat fiica noastră, care a încercat 3 zile 
la rând să treacă în Bulgaria pentru a veni în ajutorul nostru. Nu a avut succes 
deoarece  accesul în Bulgaria a fost temporar interzis. Ne-a aşteptat la benzinărie cu 
sandvich-uri şi ceai cald, avea lanţuri, lopată, benzină şi haine groase, de care nu mai 
aveam nevoie acum. A trecut pe post de şofer,iar eu şi soţia ne-am mutat ăn maşina 
ginerului nostru.Scăpaţi de grijă, am ajuns liniştiţi la Bucureşti. Familia Pop a fost 
debarcată în parcarea în care-şi lăsase maşina, în zona Mall-ului Vitan. Au rămas în 
Bucureşti peste noapte.  
       După ce m-am văzut ajuns în propria mea casă, nu mi s-a mai părut atât de 
greu, parcă uitasem toate spaimele trăite ! Am început să reflectez la cele întâmplate şi 
să văd partea plină a paharului.Cum a fost totuşi revelionul 2008 ? 
Cred că a fost frumos, a fost bine, a fost luxos. Bulgarii ne-au tratat bine atât la hotel 
cât şi la înzăpezire. Pot spune chiar că au fost omenoşi şi plini de înţelegere. 
Eu personal am fost un răsfăţat al grupului.Toţi au sărit în ajutorul meu, m-au 
înconjurat  cu multă dragoste şi tandreţe chiar dacă în anumite momente nu meritam 
acest lucru. Poate pe unii i-am enervat, iar altora le-am creat griji suplimentare. 
De acea le cer tuturor scuze şi-i rog să mă ierte, asigurându-i de întreaga mea 
consideraţie. Reţin cu plăcere în suflet această nemăsurată dragoste şi spirit de 
solidaritate colegială care mă determină să afirm că am petrecut un revelion reuşit. 
 
       Tuturor vă mulţumesc ! 
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ÎNTÂLNIRE LA IERUSALIM 
     MIREL VANCA 

IERUSALIM. 
  
Nu sunt foarte religios, dovadă că nu m-am călugărit până acum, dar, ca 

majoritatea oamenilor de pe lumea asta, am fost învăţat, de mic copil, să mă tem de 
Cineva de acolo din ceruri şi în cele mai grele împrejurări ale vieţii,  să-mi pun 
speranţa în el. Întâmplător, în cazul meu, acest Cineva se numeşte Dumnezeu. În 
cazul altor oameni, El se numeşte Iehova sau Alah. În toate aceste cazuri, este vorba 
despre una şi aceiaşi Persoană. De la un caz la altul, însă,  diferă personajele din 
anturajul Lui  şi mai diferă câteva amănunte neesenţiale, de scenariu, scenografie şi 
ritual. Prima dintre cele trei religii se numeşte creştină,  a doua mozaică, iar a treia 
musulmană. Întâmplător sau nu, toate aceste trei religii s-au născut într-o singură 
ţară. Pe bună dreptate, atunci,  această ţară se numeşte Ţara Sfântă. În spatele 
acestei denumiri se află actualul Israel. 

 Este o prostie să o consideri  una din religiile de mai sus superioară celeilalte sau 
şi mai rău, să le condamni pe cele pe care nu le împărtăşeşti tu. Lucrul acesta nu se 
întâmplă, oficial, în Israel şi faptul acesta mi-a dat o satisfacţie deplină. Că la baza lui 
ar stau convingeri democratice,  raţiuni  economice sau calcule politice, nu mi-am dat 
bine seama.    
În cazul nostru, al creştinilor, principalul personaj din anturajul lui Dumnezeu este 
Isus Hristos. De mici copii, noi creştinii, am ascultat, fără întrerupere, povestiri cu 
Isus Hristos, cu Maica Sfântă, cu Apostolii şi cu alte personaje biblice. De mici copii 
am auzit de Bethleem, Nazaret, Ierusalim, etc. În această situaţie, câţi dintre noi n-au  
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visat să calce pe urmele lui Isus şi să vadă aceste locuri? Eu mi-am   dorit-o foarte 
mult. Visul mi s-a realizat cu prilejul Crăciunului din acest an. 

Călătoria de la Bucureşti la Tel Aviv a durat două ore şi jumătate. Cruciadei  I-a 
(sec. XI) i-au trebuit trei ani să ajungă din Franţa la Ierusalim! În aceiaşi epocă, o 
corabie parcurgea distanţa Dardanele-Palestina, în aproximativ trei luni. Pelerinilor 
român care au parcurs pe jos drumul până la Ierusalim(au făcut mulţi lucrul acesta în 
decursul timpului), înfruntând numeroase pericole, le-a trebuit aproape o jumătate de 
an. Când ai făcut un asemenea efort, eşti îndreptăţit să crezi că Dumnezeu îţi va ierta 
toate păcatele şi aveai tot dreptul să-ţi lipeşti pe frunte eticheta de sfânt (hagiu). În 
cazul meu efortul a fost unul pur financiar, în rest a fost vorba numai de plăcere şi 
desfătare estetică şi spirituală. 

A fost o plăcere: călătoria cu un avion al companiei TAROM, cazarea în hoteluri 
de  trei şi patru stele, mâncarea bună servită la hoteluri, călătoria pe ruta Tel Aviv-
Haifa-Nazaret-Capernaum-Qumram-Ierusalim-Tel Aviv pe şosele excelente, cu un 
autocar cu aer condiţionat, cu un şofer bun şi trei ghizi pricepuţi şi, una din cele mai 
mari plăceri, întâlnirea la Ierusalim cu foştii noştri colegi Ozi şi Emil, întâlnire la care 
voi reveni, mai jos.      

A fost o  desfătare estetică: să vezi o ţară frumoasă (în ciuda tuturor aşteptărilor), 
sa nu poţi face deosebirea între oraş şi sat prin localităţile prin care am trecut, să vezi 
o mulţime de clădiri ultra moderne, să mergi de-a lungul unui litoral (cel al 
Mediteranei) superb, cu plaje superbe, să vezi făcându-se cu succes agricultură în cele 
mai neaşteptate locuri, să admiri lanuri întinse de grâu, să admiri livezi de măslini, 
bananieri, curmali şi portocali (portocalele erau în pârgă),  să vezi o mulţime de solarii, 
să vezi (mai mult să intuieşti) un incredibil sistem de irigaţii, să  vezi culmi împădurite 
(până mai ieri golaşe) etc.. Aceeaşi desfătare ne-a procurat-o priveliştea mănoasei Văii 
a Izraelului, priveliştea  Mării Galileei,  a Iordanului  şi a Mării Moarte. Ne-au 
impresionat până şi culmile golaşe ale Munţilor Iudeei şi Deşertul Iudeei.  

A fost o desfătare spirituală: să te închini în locurile în care s-a născut, a 
copilărit, a propovăduit, a pătimit, a fost răstignit şi îngropat, a înviat şi   s-a înălţat la 
cer Isus Hristos. În toate aceste locuri s-au înălţat sumedenie de biserici şi mănăstiri 
şi se fac pelerinaje. A fost emoţionant să pipăim ruinele unor construcţii ridicate cu 
mii de ani în urmă sau, la Tiberias, să culegem de pe jos cioburi de ceramică din 
epoca romană. N-a fost mai puţin emoţionantă vizita pe care am făcut-o la Memorialul 
Holocaustului sau la Zidul Plângeri din Ierusalim. 

Ar mai fi de spus că am întâlnit mulţi oameni interesanţi: evrei simpli, evrei ultra 
religioşi, fete evreice în uniformă militară cu automatul în bandulieră, familii tinere de 
evrei cu 3-4 copii după ei la diferenţă de cel mult un an unul de altul,  arabi, beduini, 
călugări, călugăriţe. N-am văzut ţigani români! 
Şi acum despre întâlnirea cu colegii noştri. I-am anunţat din timp că sosim şi le-am 
trimis câte un program al excursiei. Am primit imediat un telefon de la Ozi  care mi-a 
spus că ne aşteaptă cu cea mai mare plăcere şi că va face tot ce poate ca să ne simţim 
bine (ceea ce a şi făcut). Mi-a scris Emil şi mi-a propus să mai rămânem la el încă 
patru zile după terminarea excursiei, ca să ne ducă la obiective interesante necuprinse 
în programul  nostru (din păcate n-am putut da curs acestei mărinimoase propuneri). 
Am convenit întâlnirea pentru seara zilei de 23 decembrie, seara zilei în care urma să 
sosim la Ierusalim.  Ozy şi Emil ne-au  luat de la hotel cu maşina şi ne-au dus acasă 
la Ozy. Acolo ne aşteptau Erica, soţia lui Ozy şi Gerta, soţia lui Emil. Gerta şi Emil au 
venit să ne întâlnească tocmai de la Rishon Le Zion, aflat lângă Tel Aviv, la 60 Km de 
Ierusalim. Am petrecut în frumoasa casă a lui Ozy, o seară minunată. Ne-au îndopat 
cu bunătăţi apoi, am stat mult de vorbă. Am discutat multe, despre Israel şi evrei în 
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special. Pe mine mă interesa foarte mult subiectul, ei erau încântaţi să-mi spună cât 
mai multe. Cu toate că m-am pregătit sârguincios pentru această excursie, citind un 
vraf de cărţi şi broşuri şi consultând câteva hărţi, am aflat foarte multe lucruri noi de 
la ei. Amândoi erau dispuşi să ne arate pe viu ţara lor, oraşul lor. Din păcate, din nou, 
programul nu ne permitea. Aveam libere doar serile şi mai aveam liberă întreaga 
dimineaţă a ultimei zile, consacrată, în program, pentru cumpărături. Amândoi s-au 
oferit să ne însoţească în acea zi pentru vizitarea unor obiective turistice din 
Ierusalim, ne incluse în programul nostru. La plecare, seara târziu, amândoi ne-au 
făcut câteva cadouri frumoase, mult mai frumoase decât cele pe care  le-am dat noi. 

 
                                                                

În ziua de 25.12, prima zi de 
Crăciun, am fost invitaţi la o 
colegă de liceu a lui Ani, româncă, 
creştină, căsătoită  în România, 
înainte de 1989, cu un fost coleg 
evreu. La întâlnire au venit şi alte 
două foste colege de liceu cu Ani, 
una din Tel Aviv, împreună cu un 
frumos câine negru, alta din 
Germania, aflată într-o vizită la 
Ierusalim. A fost, de asemenea, o 
seară foarte frumoasă. 

În ziua de 27.12. dimineaţa, 
ultima zi a noastră în Israel, ne-a 

luat Ozy de la hotel, cu maşina 
personală. A fost rugămintea mea 
să nu-l deranjăm şi pe Emil. Sper 
că Emil nu mi-a luat-o în nume de 
rău?  

 Aveam la dispoziţie doar 
patru ore şi voiam să vedem foarte 
multe obiective. Ozy ne-a dus la 
Muntele Amintirilor, aflat în 
Ierusalim, nu departe de hotel 
(Ierusalimul se află aşezat pe mai 
multe coline, multe din ele numite 
munţi. Sunt arhicunoscuţi : 
Muntele Măslinilor şi Muntele 
Sion). Pe Muntele Amintirilor am 
vizitat cimitirul eroilor, muzeul în 
aer liber Hertzl şi Mem-orialul 

Holocaustului (Yad Vashem).Marea majoritate a mor-mintelor din cimitirul eroilor şi 
erau foarte multe, aparţineau unor tineri, morţi în războaiele cu arabii. Muzeul Hertzl 
este un panteon naţional, în aer liber. Pe lângă mormântul lui Theodor Hertzel, 
întemeietorul sionismului, aici se mai află mormintele lui Ithzak Rabin, al Goldei 
Mayer , al lui Menahim Beghin şi a altor conducători evrei de după proclamarea 
independenţei Israelului, la 14 Mai 1948. Mormintele sunt sobre: plăci de marmură cu 
numele celui înmor-mântat acolo. Parcul în care este amenajat acest muzeu este 
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deosebit de frumos. M-a 
impresionat aici nume-
roasele grupe de soldaţi, 
băieţi şi fete, aflate la un 
mormânt sau altul, care 
într-o linişte pioasă, ascul-
tau explicaţiile unei fete, 
militar şi ea. O metodă 
infailibilă de ai „încărca” cu 
patriotism pe tinerii miltari.          

Am ţinut mult să vizitez            
Memorialul Holocaustului. 
Citisem despre el, aflasem 
cât de mult a impresionat 
diferite personalităţi. Traian 
Băsescu a plâns în timpul 
vizitei. Noi n-am plâns, dar 
asta nu înseamnă că am 
fost mai puţin impresionaţi. 

Ne-a impresionat, încă de la început, tehnica de expunere, un mod ingenios de aţi 
capta atenţia, de-a te fixa pe loc în faţa unor ecrane mari pe care se proiectează filme, 
în faţa unor monitoare pe 
care se perindă supravie-
ţuitori ai holocaustului care-
şi deapănă povestea drama-
tică, în faţa unor fotografii pe 
care privindu-le te trec fiori, 
în faţa a  numeroase obiecte 
care „vorbeau” şi ele. Sala 
numelor şi, mai ales, 
Memorialul Copiilor sunt cele 
mai frapante inovaţii în 
materie de muzeistică, 
ultimul fiind şi cel mai 
impresionant. Pleci de acolo şi 
cu un gust amar şi un 
sentiment de culpabilitate, 
după ce auzi, de zeci de ori, 
rostit numele ţării tale, legat de nişte crime abominabile.  

Ultimul obiectiv vizitat, puternic presaţi de timp, a fost Muzeul Israel unde am 
vizionat macheta Ierusalimului de pe vremea celui de al doilea templu şi Sanctuarul 
Cărţii, locul unde sunt depozitate manuscrisele de la Marea Moartă. Interesant, 
interesant, interesant! 

Ne-am despărţit de Ozy gâfâind, după alergarea prin muzee şi spre locul unde ne 
aştepta autocarul. Îţi mulţumim Ozy! 
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SCRISOARE DIN RISHON LE ZION 

Dragii mei,                                                                                      EMIL HITZIG 

În ultimele zile am primit dela unii din voi felicitări şi urări de bine cu ocazia  
Craciunului şi  Anului Nou. Vă mulţumesc.Întrucât am întârziat şi anul acesta să fac 
acelaş lucru,deşi abia astăzi este ajunul de Crăciun,am să vă prezint aşa cum văd eu 
acest eveniment. 

M-am hotarit la aceasta cale de a va trimite un gind solidar ,ieri noaptea cind ma 
intorceam dela Ierusalim dela intilnirea cu sotii Vanca in locuinta lui Ozy Ioil. Orasul 
asezat pe coline (ca si ROMA) era feeric luminat dealungul bulevardului cel nou care 
strabate orasul dela sud  spre nord.Cartierul lui Ozy se afla in extremitatea sudica a 
Ierusalimului. 

Era o noapte rece(doar +5), cu cer senin si luna plina care in afara orasului lumina 
colinele invaluite in mister si pe ici pe colo clipeau luminile indepartate a le unor 
asezari.Soseaua coboara in serpentine dela cei cca. 800m pina la nivelul de cca. 40m 
unde-i orasul in care locuiesc, un drum de cca. 50Km.Inca marcat de lungile discutii 
din care am remarcat buna pregatire a lui Mirel legata de trecutul acestor locuri si 
chiar de istoria mai recenta, de abea azi mi s-a clarificat esenta gindurilor pe care 
indraznesc s-o impartasesc si cu voi. 

A fost inevitabil sa nu ating anumite elemente sensibile legate de radacinile credintei 
care s-a nascut din suferinta si mesajul lui Cristos.Cristos a fost inca un profet pe 
care l-a dat poporul evreu in lungul drum al civilizatiei umane.A fost un profet care a 
trait intr'o perioada grea sub ocupatia cohortelor lui Tiberius (14-37) caruia ia urmat 
Caligula(37-41).Pina la ocupatia Romei statul evreu a cunoscut o perioada 
stabila,perioada in care regele Herod(Irod) a construit cel de-al doilea templu.Acest 
rege nu era evreu si a fost inscaunat de OCTAVIAN(30B.C.),  caruia i-a cerut ajutor 
refugiindu-se la ROMA. 

In cautarea unui drum intre revolta si supunere pe deoparte si indoiala raspunsului 
pe care religia trebuia sa-l dea ,au aparut idei noi promovate de Cristos si grupul 
sau.Prefectul ROMAN al provinciei IUDEA, Pontius Pilatus(27-37 A.D.), a pecetluit 
soarta lui Cristos(33).Cristos a fost executat dupa “obiceiul” brutal al acelor timpuri. 

Patru secole mai devreme atenianul SOCRATE a observat ca o persoana in realitate 
corecta va fi atit de inacceptabila pentru societatea umana incit va fi subiectul oricarei 
umilinte si va fi crucificat.Din aceasta executie s-a nascut o noua religie.A fost un 
inceput la care de data aceasta clerul evreu nu a aderat.Aceasta hotarire avea sa coste 
timp de aproape 2000 de ani de suferinte pe care nici-un popor nu le-a 
cunoscut.Noutatea esentiala care a marcat primele comunitati crestine a fost ca 
dumnezeu a “vizitat poporul sau” si i-a trimis un profet ba chiar mai mult decit un 
profet,un exemplu si invatator al drumului si adevarului, depasindu-l chiar pe Ion 
Botezatorul.Lumea a fost dezamagita caci a sperat declararea unui razboi contra 
ocupatiei IUDEII de catre ROMA.In schimb el a predicat pentru a nu opune rezistenta 
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si a iubi inamicul.Lucrul acesta a amenintat autoritatea si colaborarea politica a 
inaltelor familii din Ierusalim cu ocupantul ROMAN.De aci drumul spre cruce a fost 
scurt ,trecind printr’o reclamatie catre prefectul PONTIUS PILATUS si tradarea unuia 
din apropiatii lui Cristos care se chema IUDA.Acesta a fost un dezastru pentru 
poporul care purta acelas nume.Evreii aveau sa fie batjocoriti in diversele limbi 
europene cu “JIDAN”, adaptat pentru fiecare din aceste limbi.E ca si cum l-ar fi 
chemat spre exemplu ITALICUS si astfel toti italienii timp de 2000 de ani ar fi avut 
aceeasi soarta. 

Pentru primele comunitati crestine ISUS nu a fost fondatorul sau initiatorul 
comunitatii poporului lui dumnezeu,ci piscul unei lungi evolutii a divinei educatii a 
umanitatii prin speciala iluminare data de profetii poporului ISRAEL.Ca si evreii 
liberali vorbitori de limba greaca,primii crestini citeau pe profeti care vorbeau de 
universala misiune a evreilor de a ilumina toate popoarele.Dar legea impunea o 
demarcare a evreilor fata de alte natiuni. 

Aci e cazul sa precizez ca notiunea de “ popor ales”este deseori mistificata.Pe vremea 
patriarhilor erai”ales” numai daca respectai preceptele lui dzeu.Crestinii credeau ca 
odata cu moartea lui ISUS, dumnezeu a creat o noua conventie, nu numai cu evreii 
dar si cu toate popoarele lumii.Acesta a fost inceputul credintei crestine care avea sa 
cucereasca imperiul ROMAN si apoi intreaga Europa,America,Australia.si parti din 
Africa. 

Aceasta credinta avea s-o propage mai tirziu SHAUL sau PAUL din Tarsus un evreu 
grec cu cetatenia ROMEI, care a intreprins patru calatorii intre 46-62 A.D. pentru a 
predica noua credinta in sinagogile asezarilor evreeiesti din sudul si vestul Turciei de 
azi, care atunci foste privincii grecesti, faceau parte din imperiul ROMAN.Deasemenea 
in intinerariul sau a fost si coasta de est a Greciei.In ultima si a patra calatorie el a 
ajuns in ROMA insusi.Intors in Iudeea dupa a patra calatorie, a fost arestat si acuzat 
de instigare la revolta, dar a avut inspiratia sa nege autoritatea tribunalului local,el 
fiind cetatean al ROMEI.Lege-ai lege si deacea a fost imbarcat pe un vas spre ROMA 
unde a avut in final acelas sfarsit ca si ISUS. 

PAUL a avut o pozitie mai radicala decit predecesorul sau si anume el a respins idea 
mentinerii legii Mozaice de catre credinciosii neevrei.Aceasta 

ideie implica o ruptura intre biserica si sinagoga,teologie care a avut enorme 
consecinte sociale.Adresarea(apostolatul) lui PETRU catre evrei a fost facuta in paralel 
de PAUL catre lumea pagana care trebuia sa-si aibe propiul centru,capitala 
imperiului, ROMA.Conform apostolilor,Petru a avut un rol conducator in deschiderea 
bisericii pentru pagani.El a cerut ca neevreii Crestini sa  nu fie  circumcisi si sa nu 
respecte sarbatorile evreiesti ci doar sa respecte ligile evreiesti de alimentare. 

Dar a fost si un alt inceput,un inceput mult mai vechi. 

ABRAHAM(Avram) parasind Mesopotania(Irakul de cazi) (cca.1800 de ani B.C.) 
impreuna cu sotia sa SARA, s-a asezat in HEBRON(la sud de viitorul Ierusalim) unde 
a cumparat ,conform legendei,un lot de pamint.Legenda spune ca in pravalia tatalui 
sau,in Mesopotamia,care vindea idoli din lut ars, AVRAHAM,fiind singur, ia sfaramat 
pina la unul,cel mai mare ,si cind tatal l-a surprins, AVRAHAM a pretins ca idolii au 
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fost sfaramati de ultimul cel mai mare ars ,Avraham a intrebat:atunci dece te inchini 
la ei?Restul este istorie. 

Mai tarziu a avut un fiu :ITZHAK(Isaac) care la rindul sau a avut ca fiu pe 
IACOB.IACOB a avut 12 fii cu doua sotii consecutive ,    RACHEL si LEA si cu doua 
concubine.Cei 12 fii aveau sa devina cele 12 triburi ale poporului ISRAEL. 

Diviziunea  traditionala:     Diviziunea conform împărţirii pământului ISRAEL 

1.Reuben=Vedeti! E fiu                                 Reuben 

2.Simeon =Asculta                                       Simeon 

3.Levi=atasatul                                            Judah 

4.Judah=dzeu.rasplatit                                Issachar 

5.Issachar=salariul meu                              Zebulun 

6.Zebulun=va locui                                      Dan 

7.Dan=judecator                                         Naphtali 

8.Naphtali =lupta mea                                 Gad 

9.Gad =trupa                                              Asher 

10.Asher=fericitul                                       Benjamin 

11.Joseph=adaugatul                                  Ephraim 

12.Benjamin=fiul dreptei                             Manasseh 

Se vede ca-i o deosebire intre aceste doua liste.Tribul LEVY nu a primit pamint caci 
erau preoti iar IOSEF deasemenea caci fusese in Egipt cind s-a facut 
impartirea.Iosef,fiul cel mai tanar a fost vandut de fratii sai unui egiptean si cu timpul 
a devenit sfetnicul ba chiar ministrul de finante al faraonului.In schimb cei doi fii ai 
lui IOSEF :Ephraim si Manasseh au primit. Deci din nou 12 triburi. 

Dupa legenda luptei cu ingerul trimis de dumnezeu, in care IACOB a invins, dzeu. i-a 
schimbat numele in ISRAEL (s-a luptat cu dzeu.) 

During the Second World War the French writer and anti-Nazi resistance fighter André 
Malraux worked on a long novel, The Struggle Against the Angel, the manuscript of 
which was destroyed by the Gestapo upon his capture in 1944. The name was 
apparently inspired by the Jacob story. A surviving opening book to The Struggle 
Against the Angel, named The Walnut Trees of Altenburg, was published after the war. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Reuben_%28Bible%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Simeon_%28Biblical_figure%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Levi
http://en.wikipedia.org/wiki/Judah_%28biblical_figure%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Issachar
http://en.wikipedia.org/wiki/Zebulun
http://en.wikipedia.org/wiki/Tribe_of_Dan
http://en.wikipedia.org/wiki/Naphtali
http://en.wikipedia.org/wiki/Gad
http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_%28dreamer%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin
http://en.wikipedia.org/wiki/World_War_II
http://en.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Malraux
http://en.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Malraux
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Pictura este a celebrului 
Delacroix(1861). Cele trei personaje de 
baza ale istoriei evreilor,  patriarhii, 
simbolizeaza :      

AVRAHAM:binefacerea(caritatea), 

ITZHAK: legea (judecata) si eroismul; 

IACOB:adevarul. 

Binefacerea singura poate fi periculoasa 
caci poate fi oferita unui pacatos care 
nu o merita.Nici legea singura nu-i 
deajuns.Aci se ajunge la principiul 
dialectic,si anume: caritatea si legea ca 
si alte perechi ideale creiaza o 
contradictie.Contradictia este rezolvata 
cind aceste idealuri se contopesc,tinta 
care nu poate fi atinsă intotdeauna. 
Aceasta contopire ultimativa este 
simbolizata doar de al treilea patriarh, 
IACOB (adevarul).Deci caritatea si 
judecata nu pot fi eficiente decit daca 
sunt bazate pe ADEVAR! Nu degeaba 
BIBLIA e cea mai 
raspandita/editata/citita carte din 
lume. 

S-a facut deja miezul noptii,nici n-am simtit,si ma mut la TV sa vad misa dela 
Bethlehem si poate pe Mirel si Any.M-am intors la scris azi 25 Dec.Misa a fost 
transmisa doar pentru scurt timp si doar de BBC.Pe Mirel si pe Any nu i-am vazut ,in 
schimb au fost bine vazuti conducatorii Autoritatii Palestiniene.Aceeasi conducatori 
care impreuna cu Arafat au dirijat singeroasele atentate sinucigase din 2001-2003, in 
care unii din ei si-au gasit refugiu, contrar vointei preotilor, in aceeasi biserica 
producind pagube si profanind locul sfint al lumii crestine stateau cinic si tantosi in 
fata preotului care conducea ceremonia, pentru a arata cine-i stapinul. 

In anul 1968 a avut loc la Atena congresul international de istorie.Era un an dupa 
razboiul de 6 zile.Intr’o pauza un delegat occidental l-a felicitat pe cel Israelian 
spunundu-i: Cinste voua ca ati eliberat Ierusalimul, din pacate lumea crestina nu a 
facut acelas lucru cu Constantinopol.Dealtfel desi cruciatii l-au eliberat pentru lumea 
crestina in anul 1099 ,Ierusalimul a fost pierdut in 1187(Saladin) si in 1244din nou 
pentru mult timp. Deabea in anul 1917 ,generalul britanic ALLENBY a eliberat 
Ierusalimul din mina turcilor fiind intimpinat la intrarea in oras si onorat cu titlul de 
rege al Ierusalimului de catre clerul crestin.De fapt atunci a reinviat idea creiarii unui 
nou camin national evreesc in Palestina. 

Numele de Palestina a fost dat statului IUDEA de catre imparatul ADRIAN(117-138 
A.D.) in urma rascoalei lui BAR-KOCHBA(fiul stelei), reprimata in singe (132-135 A.D.) 
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Evenimentul dela MASSADA este de atunci. Zeci de mii de evrei au fost luati ca sclavi 
si dusi la ROMA. 

One of the first Christian uses of the term Palestine is found in the works of the 
Church historian Eusebius, who lived in Caesarea. He wrote around 300 A.D., as the 
Roman persecution of Christians was ending and the Emperor Constantine began to 
accept Christianity as legal. Eusebius did not accept Hadrian’s designation of 
Jerusalem as Aelia Capitalina, but he did use Hadrian’s term Palestine. Eusebius 
considered himself to be one of the bishops of Palestine. Thus, the anti-Israel, anti-
Christian name of Palestine was assimilated into the Church’s vocabulary as the 
Byzantine Empire was being established. 

P.L.O.(miscarea de eliberare a palestinei),infiintata de Arafat se refera la o denumire 
geografica aparuta inainte de fondatorul Islamului MAHOMED( 630 A.D.) deci este o 
mistificare.Odata cucerind Ierusalimul(638A.D.) arabii musulmani,sub OMAR,si-au 
construit moscheia stincii caci se afla exact pe locul primului  templu,distrus de 
NABUCODONOSOR(586 B.C.) si al celui de-al doilea distrus de TITUS(70 A.D.) ca 
simbol al instaurarii fara compromis al islamului.In acest timp, in diaspora, evreii si-
au continuat credinta in asteptarea trimisului lui dumnezeu: MESIA, adica 
Mintuitorul.Cristos in limba greaca inseamna mintuitorul. 

Acest antagonism filozofic/religios intre religia evreiasca si cea crestina ,adica primii 
inca il asteapta pe MESIA(caci poporul inca nu-i demn de mintuire) pe cind crestinii l-
au primit deja, i-a costat pe cei dintai aproape doua mii de ani de persecutii crincene. 

Si totusi impreuna cu acest crez si cu rugaciunea la anul la IERUSALIM,evreii si-au 
vazut visul implinit si azi lumea crestina ii accepta ba chiar le ofera polita de asigurare 
in fata unor primejdii noi. 

Papa PAULUS II,poate pentru a atenua pasivitatea bisericii catolice in WW2 fata de 
persecutiile evreilor,a spus:….s-a comis o crima in familie…..El era originar din 
CRACOVIA care se afla in vecinatatea AUSCHWITZ-ului…… 

In speranta ca ati avut rabdarea sa cititi cel de mai sus va urez un Craciun si un an 
nou plin de sanatate si bucurie. 

Rishon le Zion, ISRAEL, 25 Decembrie 2007 
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ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE 
RADU STOIAN 

 
       În luna decembrie (NR. 2007) a trebuit să fac o opţiune dificilă. A trebuit să aleg 
între a  merge cu colegii să fac revelionul pe litoralul bulgăresc şi varianta de a merge 
la Istanbul. Deoarece litoralul bulgăresc îl cunoşteam foarte bine (l-am vizitat în 2 
rânduri cu colegii de promoţie), am hotărât să merg la Istanbul oraş  care nu-l mai 
vizitasem. Excursia la Istanbul a durat 5 zile şi a costat 250 €. Am plecat din 
Bucureşti cu autocarul vineri 29 decembrie. 
Seara la ora 20.00, am fost cazaţi la hotelul Beuler, un hotel elegant de 3 stele, 
amplasat în zona centrală europeană a oraşului Istanbul. 
Prima vizită am făcut-o la seraiul Dolmabahçe.Palatul Dolmabahçe a fost construit de 
Sultanul Osman în anii 1845 – 1853. Stilul în care a fost realizat acest palat este 

baroc, iar amplasamentul său este pe malul Bosforului, în zona europeană.Palatul 
Dolmabahçe este o mostră elocventă a bogăţiiloe care le aveau sultanii turci. 
Candelabru principal este executat din cristal de Veneţia, el înglobează 5 tone de aur. 
Obiectele de artă, tablourile trebuesc văzute cu atenţie, din păcate timpul nu-ţi 
permite acest lucru,deoarece mii de vizitatori aşteaptă cu răbdare la un rând imens, 
ca să intre în palat. În aceste condiţii ghizii (sunt o paletă incredibilă care acoperă 
limbajul diferit atât pentru asiatici, cât şi pentru turiştii europeni), dau explicaţii 
lapidare şi într-un ritm alert. 
       Alte obiective vizitate au fost seraiul Top Kapi (palatul cu turn la poartă),catedrala 
Sfânta Sofia şi Moscheea albastră. 
Palatul Top Kapi a fost construit de sultani după cucerirea Constantinopolului, iar 
imperiul bizantin s-a destrămat. La Top Kapi se află expusă sabia cu diamante care a 
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fost utilizată de Ştefan Cel mare şi Sfânt. Tezaurul de la Top Kapi este extrem de 
valoros şi interesant şi nu trebuie omis chiar dacă accesul la el se face contra sumei 
de 10 lire turceşti. 
       Catedrala Sfânta Sofia a cărei construcţie s-a făcut în secolul V d.cr., are 
dimensiuni incredibile. După cucerirea Bizanţului, turcii au transformat catedrala în 
moschee.În acest sens s-au făcut modificări şi construcţii noi atât la interior, cât şi la 
exteriorul catedralei. În prezent autorităţile din Turcia pentru a da satisfacţie atât 
credincioşilor catolici cât şi celor musulmani, au transformat catedrala în muzeu. 
       Moscheea albastră a fost construită la începutul sec. XVII, ea este prevăzută cu 6 
turnuri. Musulmanii de la Meca (Arabia Saudită), au construit la moscheea din 
localitate cel de al 7-lea turn, în felul acesta ei simbolizează că Meca este leagănul 
credinţei musukmane( pelerinajul anual de la Meca reprezintă dovada simbolică a 
credinţei în Alah) 

       

Oraşul Istanbul are un farmec deosebit şi prin faptul că este construit pe două coline 
şi pe două continente : Europa şi Asia. Ne-am dat seama de acest aspect când am 
făcut cu autocarul turul oraşului. Metropola Istanbul este imensă, are populaţia de 18 
milioane de locuitori.(în această cifră sunt incluse şi suburbiile) 
Strâmtoarea Bosfor are lăţimea de 1650 m şi lungimea de 34 Km. Peste strâmtoarea 
Bosfor sunt actualmente 3 poduri: Galata, Fatih şi Bosfor.  
Autostrada care leagă Istanbulul de Bulgaria are lungimea de 270 Km. şi este 
prevăzută cu 6 benzi de circulaţie. Am plecat din Istanbul pe o vreme frumoasă(clima 
din această zonă este sub mediteraniană), nimic nu prevestea ceace ni s-a întâmplat 
în Bulgaria. La Edirne oraşul de graniţă al Turciei cu Bulgaria, am vizitat o moschee 
care avea o acustică extrem de interesantă. La intrarea pe teritoriul Bulgariei, burniţa 
care începuse la Edirne s-a transformat într-o ninsoare viscolită. Ceace urmeză este 
incredibil ! 
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Am parcurs drumul până la Kazanlâk, un drum de munte mizerabil în care bulgarii 
nu au investit nimic în mai mult de 7 ore !( distanţă 170 Km.). afară gluma se îngroşa, 
ningea din ce în ce mai puternic iar viscolul se înteţea. La Kazanlâk poliţia a a oprit 
circulaţia auto, iar maşinile care au trecut înaintea noastră, inclusiv un autocar cu 
turişti români au fost întoarse din drum.  După 3 ore de discuţii cu poliţia locală şi o 
convorbire telefonică cu consulul român la sofia, am luat hotărârea (ghidul, şoferii ţi 
turiştii din autocar) să ne întoarcem la Sofia de unde urma să plecăm spre graniţa 
României. La ora 24.oo autocarul a întors şi aplecat spre Sofia. Am traversat Bulgaria 
în 32 ore şi am simţit din plin iadul alb suportat pe teritoriul ţării vecine. 
Am ajuns la Bucureşti în 36 de ore de mers cu autocarul (noroc că am avut şoferi 
curajoşi, care au înfruntat cu bărbăţie vicisitudinile vremii). 
   Dragi colegi, din ţară şi  străinătate la  început de an, vă urez să ne întâlnim 
sănătoşi indiferent de locul stabilit (bucureşti, Paris, Chicago, etc.) de asemenea vă 
urez ca fiecare dintre Dvs. să-şi realizeze obiectivele propuse pentru anul 2008.    
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NR. Colegul  Radu Stoian ne-a propus pentru editare în apariţiile revistei un 
material conţinând relatarea evenimentelor turistice la care  Domnia Sa a 
participat în anul care a trecut ,întitulat „Comentarii privind anul 2007”. Avînd 
în vedere tema abordată , redacţia a inclus în prezentul număr de apariţie, 
sub titlul „Însemnări de călătorie” fragmentul referitor la excursia pe care 
autorul a făcut-o, în decembrie trecut, la Istanbul.  
În cuprinsul fragmentului, este inclus şi textul de mai jos (caractere italice)  
lipsit de  legătură  cu tema propusă.  Din respect pentru autor, redacţia a 
hotărât să publice  textul, cu următoarea notă  : 

- Consideră subiectul abordat lipsit de înteres şi contraproductiv pentru 
scopul declarat al revistei. 

- Cere scuze cititorilor pentru situaţia creată urmare prezentării 
dialogului contradictoriu al celor doi colegi.Este de părere că astfel de 
probleme trebuie abordate pe cale directă, de către cei interesaţi. 

- Continuă să rămână în aşteptarea opiniilor Dvs., inclusiv a criticilor 
adresate redacţiei.   

 
 
      „ Anul 2007 din punctul meu de vedere, a fost un an bun, bogat în realizări în plan 
turistic, care mă stimulează ca să recidivez în aceeaşi direcţie în noul an început. Înainte 
de a încheia materialul, voi încerca în mod obiectiv, să supun atenţiei Mecanicilor ’ 61 , o 
problemă care mă frământă şi apreciez  că trebuie rezolvată în 2008. Deviza mea este 
că în asociaţia noastră trebuie să domine spiritul de unire şi prietenie. Colegul stranier 
Radu Mihalcea până acum 7 luni era un participant activ, în foaia de suflet, el trimitea 
regulat spre publicare diferite articole, mici eseuri, sau cugetări. Totul s-a spulberat când 
în mod inexplicabil pentru foarte mulţi dintre noi, A.popa a publicat în foaia de suflet un 
articol surprinzător în care combătea  în mod subtil o serie de articole în care R. 
Mihalcea argumenta managementul relaţiilor de prietenie. Noi cititorii foii de suflet am 
fost puşi în faţa  a două teorii, cea argumentată de R. Mihalcea, care are la bază 
experienţa de zeci de ani şi documentaţia din ţările capitaliste cu o economie de piaţă 
dezvoltată  despre management şi cea a lui A. Popa. Argumentele cuprinse  în articolul 
publicat de A. Popa au ca fundament cunoştiinţele însuşite la cursurile post universitare 
obligatorii pentru managerii de intreprinderi şi institute de proiectare înainte de 1989.Nu 
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mă pricep la management, aşa că nu voi da dreptate niciunuia dintre combatanţi. R. 
Mihalcea s-a simţit profund jignit de modul cum a fost tratat în foaia de suflet de A. Popa 
şi  a cerut verbal să i se ceară scuze, tot prin foaia de suflet, în felul acesta situaţia va 
reveni la normal. A. Popa mi-a argumentat în două rânduri că nu are de ce să-şi ceară 
scuze. El apreciază că nu a greşit cu nimic faţă de R. Mihalcea. Adriane eu consider că 
foaia de suflet ai conceput-o ca să strângi relaţiile de prietenie dintre colegii promoţiei 
mecanicii 1961. Nu ai permis să publicăm în foaia de suflet articole legate de politică, 
care ar genera conflicte grave. În situaţia aceasta consider că ai comis o eroare gravă 
prin publicarea articolului polemic despre managementul prieteniei. Adriane, te rog 
public pentru a treia oară să ai tăria şi să-ţi calci orgoliul în sensul de a publica  câteva 
rânduri în foaia de suflet,  în care să retractezi articolul care l-a îndepărtat pe R. 
Mihalcea de asociaţia noastră. În acest sens l-am rugat şi pe Nae Enescu să discute cu 
A. Popa (cu ocazia revelionului organizat anul acesta de promoţia mecanicilor ’ 61 pe 
litoralul bulgăresc)  şi fac apel şi la alţi colegi să intervină pe lângă A. Popa. Sper ca anul 
2008 să-l determine pe A. Popa să ia o măsură înţeleaptă pentru a remedia incidentul cu 
R. Mihalcea şi să-l convingă pe acesta să revină în mijlocul nostru.”  
     
 

 

 

 1 ianuarie 2008. 

De Sf. Vasile, în deplasare ! 

Lumea se uită la Nae, care-şi 
ţine speach-ul ! 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Acum este momentul ! 

Nae  este vedeta  show-ului !  
Speach, Speach, Speach ! 
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         ODISEE....ÎN BULGARIA ! 
 

ADRIAN POPA 
Punerea în operă a ideii  lui Riri 

Pop, preluată de fapt de la ficioru-său, 
de către Radu Gruia – un excelent 
„operator –dealer de turism” în 
devenire- a oferit unui grup de Mecanici 
’61 (d-ăi „de bază”) prilejul petrecerii 
Revelionului 2008 întru-un mic paradis 
de vacanţă in Sunny Day, la 7-8 Km de 
Varna. Microstaţiunea, societate privată 
cu teritoriul împrejmuit si paza 
asigurată, are cele câteva hoteluri 
presărate chiar pe plajă, dintre acestea, 
Palace-Hotel care ne-a găzduit pe 
durata a patru nopţi, oferind o 
ospitalitate si un confort chiar de 5 
stele. Pe lângă ambianţa camerelor, 
accesul la piscina de  interior şi cea sub 
cerul liber cu apă termală (50 grade C 
la intrarea în bazin), princiarul mic 
dejun servit stil bufet suedez (având 
disponibile de la ciorba de burtă, de 
perişoare etc., până la cele mai fine 
prăjituri), petrecerea revelionului 
superb organizat ca meniu, servire, 
program artistic, toate au făcut să nu se 
murmure nemulţumiri nici de către 
cusurgii cei mai înrăiţi. 

Aşa se face că pe 2 ianuarie, după 
micul dejun, la plecare, pe toţi îi încerca 
regretul consumării atât de pripite a 
mini-vacanţei bulgăreşti. 

Informaţia pe care am căpătat-o - 
pe căi nu tocmai oficiale – despre istoria 
complexului hotelier, ne-a lămurit 
despre unele specificităţi ale confortului 
( Sali de conferinţe am mai văzut şi pe 
la alte hoteluri, dar „sala 
Congresului”?!). Sunny Day a fost 
reşedinţa de odihnă a „conducerii”, 
înainte de 1990. Şi astăzi are un regim 
de „circuit închis”. Aflarea acestor 
detalii, ne-a făcut să ne umflăm în 
pene, să ne simţim şi mai satisfăcuţi de 
calitatea ospitalităţii.  

Dar ... ! A fost să se confirme 
temeinicia zicalei „Orice plăcere bine 
împlinită, este musai scump plătită!”, 

căci a urmat odiseea drumului de 
întoarcere spre casă, care în loc de 2 – 3 
ore ( în condiţii normale), a durat de la 
17 ore (pentru cei mai norocoşi ) până 
la trei zile şi ... (pentru cei mai 
năpăstuiţi).Dacă pentru cei din prima 
categorie li s-a părut o odisee, ce să mai 
zică ceilalţi?! Pentru că până la urmă, 
Domnul ne- a graţiat pe toţi. 
Dar iată povestea norocoşilor: 

Plecaţi bine mersi de la hotel 
Palace pe la ora 9 a.m. miercuri, a doua 
zi a „anului de graţie” 2008, am făcut 
un mic popas în Varna, parcând 
undeva la graniţa centrului pietonal şi 
după o plimbărică prin frumoasa zonă 
comercială , ne-am întors la maşină şi 
ne-am îndreptat spre autostradă. Când 
am intrat în fluxul acesteia, am 
observat că începuse să ningă cu fulgi 
mari şi deasemeni, o vântoasă care nu 
anunţa nimic bun . 

Crezând că suntem printre primii 
dintre echipajele de Mecanici ’61 
(ceeace s-a dovedit a fost complet fals), 
Stănelu cu BMW –ul lui a început să-şi 
facă griji pentru cei rămaşi – chipurile-  
în urma noastră. În consecinţă, ca orice 
căpitan de navigaţie care se respectă – 
dă ordine copilotului (Adelina, care este 
în acelaşi timp şi şefa tele-radio-
comunicaţiilor)  să-i avertizeze pe ce-i 
„întârziaţi” şi să-i zorească. Aşa aflăm 
că Logan-ul lui Gulie (Radu  cu Ileana 
copilot şi posesoare de mobil cu 
roaming) este deja primul dintre ai 
noştri. Urmează în coloană Cielo al lui 
Vali Gheorghe cu Riri Pop pe post de 
pilot, după care – la  ceva distanţă-  
Logan-ul profesorului Năică. Deci în 
spatele nostru se mai afla „echipa de 
tineret” cu cele două echipaje: Jeep-ul  
în care se afla Smaranda (fiica lui Radu 
) pe post de „purtător de cuvânt” şi 
nişte prieteni de ai lor cu Rover-ul. Pe 
la ora 13 (poate ceva mai devreme), 
coloana de maşini ce mergea spre 
Russe s-a oprit , telefonia mobilă cu 
Roaming asigurat a început să 
funcţioneze în draci, iar afară viscolul 
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îşi făcea de cap : ningea continuu, iar 
vântul  plimba zăpada, aşezând-o unde-
i pica mai bine.  
        Odată instalaţi în coloană, comozi 
în BMW-ul seria 5- Diesel al lui Bonelu, 
care avea motorină în rezervor şi care îi 
putea asigura o autonomie de mers 
continu de cca 15 ore, după socotelile 
pilotului, începem să culegem informaţii 
despre ceilalţi. 

Primul corespondent, Smara-nda 
transmite că echipajele „formaţiei de 
tineret” (singurele din urma noastră) au 
fost deturnate de poliţia bulgară într-o 
localitate laterală, unde au fost 
adăpostiţi temporar. 

Noi, în BMW-ul lui Bonelu, ne 
aflăm la 32 km. de Ruse, în plin câmp, 
în plin viscol, aproape de cota de 
altitudine minimă a unei văi, într-o 
dilemă accentuată stresant de 
controversa dintre cei patru pasageri : 
ne întoarcem ( multe maşini întorceau, 
sensul dinspre Ruse fiind liber, 
nemaivenind de mult nicio maşină de 
acolo), sau ne încăpăţânăm să 
rămânem în câmp cu „cap babord 
Giurgiu”. 

Corespondentul nostru dinspre 
Nord, Ileana Gruia ne comunică poziţia 
celui mai avansat echipaj al nostru. 
Erau la 24 de Km de Ruse şi mai aveau 
maşini în faţă. Întrucât noi (ultimii 
dintre ai noştri) mai aveam maşini în 
spate, înseamnă că certamente coloana 
de maşini blocată de viscol, se întindea 
pe mai mult de 8 Km. 

Între cele două echipaje „cap-
coadă”, se mai aflau aşa cum am spus, 
CIELO-ul  lui Vasile (corespondent tele-
mobil chiar pilotul Riri) şi Loganul lui 
Nae Enescu, cel mai stresat dintre 
participanţii la acest „raliu al zăpezii” 
(cel puţin aşa rezulta din convorbirea 
telefonică : „Mai scurt ! că mă lasă 
bateria”.). 

După ora 19.00 primim un mesaj 
de la Radu-Gulie, care avea o idee: să 
contactăm pe cineva din Giurgiu, 
pentru a furniza informaţii despre 

situaţia noastră, poate ne ajută cu ceva. 
Din discuţii, îmi amintesc că o bună 
cunoştinţă, coleg de redacţie la revista 
„VALAHIA”, domnul Emil Talianu, este 
cores-pondent permanent la Radio 
Ramânia Actualităţi, pentru judeţul 
Giurgiu. Îl sun şi după urările de An 
Nou, îl pun în temă despre unde şi cum 
suntem. Giurgiuvean fiind, cunoştea 
foarte bine şi familia Bone. Aşa că, 
încep să sune telefoanele: de la 
România Actualităţi (din jumătate în 
jumătate de oră), de la Rompres, de la 
Jurnal Naţional. 

Aşa se face că în Radio – jurnalele 
sau buletinele de ştiri de la orele 8 p.m., 
9 p.m., 10 p.m., s-a putut auzi câte o 
corespondenţă de la faţa locului 
semnată Adrian Popa. 

Situaţia de pe front a început să 
se modifice din jurul orei 8 p.m. Au 
apărut primele pluguri şi prima maşină 
de poliţie. De la „corespondenţii” noştri 
aflăm despre mişcările de pe frontul de 
luptă cu viscolul. Maşinile  înaintaşe 
unde era şi  Radu-Ileana au fost scoase 
din decor de poliţie şi conduse într-o 
localitate laterală şoselei. Maşinile din 
zona unde era CIELO al lui Vasile au 
fost abandonate în coloană (şi în zăpadă 
bineînţeles), iar pasagerii Vali şi Riri 
Pop, Gabi şi Vasile Gheorghe) urcaţi 
într-una din cele două maşini ale 
armatei bulgare şi transportaţi la „un 
refugiu” din vecinătate. Năică a fost 
deasemeni deturnat de poliţie şi condus 
în aceeaşi locaţie (sic!) unde fuseseră 
depuşi alde Pop şi Gheorghe  

Numai noi am rămas în viscol. 
Iată cum şi de ce : Când prezenţa 
echipajelor poliţiei bulgare şi plugurile 
s-a făcut tot mai simţită, am fost vizitaţi 
de o poliţistă frumosă, care ne-a pus 
cele trei  întrebări standard: „Aveţi 
bolnavi în maşină?, Aveţi copii în 
maşină ?, Aveţi combustibil suficient ?”.  
Noi trebuia să răspundem doar la cea 
de a treia întrebare . Răspunsul nostru 
n-a fost suficient. Poliţista l-a rugat pe 
Bonelu să aprindă bordul şi după ce s-a 
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convins că avem suficient combustibil a 
scos un competent „OK” şi ne-a lăsat în 
pace (adică în coloană, în viscol). 

Aceasta a fost de bun augur, 
deoarece după 11 noaptea  a mai 
apărut un echipaj de poliţie care ne-a 
rugat să dăm înapoi . Îngroziţi, am 
crezut că ne cere să ne întoarcem. Până 
la urmă, vorbind bulgăreşte (mai mult 
din mâini) am înţeles că trebuia să dăm 
„marsche arriere” pentru a permite la 
două pluguri care veneau dinspre 
Varna pe sens interzis, să intre în faţa 
noastră , ca să-şi facă  treaba în sensul 
„spre Ruse”. 

Aşa că ne-am luat după ele( cu 
acordul tacit al poliţiştilor) şi cu o viteză 
de 8-10 Km la oră , am ajuns la Ruse, 
unde Dumnezeu ne-a zâmbit , că am 
fost admişi la trecerea frontierei. Astfel 
se face că pe la ora 2 din noapte ( în 
ziua de 3 ianuarie) eram aproape ajunşi 
la locuinţa familiei Bone din Giurgiu. 

S-a dovedit inspirat calmul 
„căpitanului” Bone de a rezista 
„influenţelor  interne” şi a rămâne în 
traseu (l-a ajutat şi „cunoaşterea 
potenţei sculei sale”, acel BMW minunat 
care i-a răspuns la toate comenzile) 
până la Giurgiu. 

În casa Bone infernul a fost dat 
uitării, dar am ţinut legătura tot timpul 
cu sinistraţii de la Sud de Dunăre. De 
abia duminică dimineaţa am respirat 
uşuraţi : trecuseră toţi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     Celor născuţi în ianuarie 
 
Teodor ROZENTHAL 
1/1940 
Dan NICOLESCU       
6/1940 
Mircea ZAINEA         
7/1939 
Ilie VÂLCEANU       
18/1938 
Sava NICOLICI       
 20/1930 
Gheorghe CALEA   
 21/1931 
Ermil VĂLEANU      
24/1939 
Bela GYORFI          
28/1935 
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