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Anul 3, Nr.4 Aprilie 2007 ♦ Serie nouă ♦ Apare în fiecare ultimă Joi a lunii 

Foaie de suflet lunară a AsociaŃiei „PromoŃia ’61 MECANICĂ” 

PRIETENIA - CA STARE INTELECTUALĂ 
Adrian Popa 

    Prietenia care leagă pe absolvenŃii PrommoŃiei 
’61 Mecanică  (pe marea lor majoritate), reprezintă 
mai mult decât o treaptă de simpatie reciprocă. 
Este – certamente - o stare intelectuală, pentru că  
s-a înfiripat în ultimii ani de studii, s-a clădit în 
anii de activitate profesională (când colegii s-au 
ajutat şi susŃinut reciproc) şi s-a consolidat cu 
trecerea anilor prin întâlnirile noastre organizate 
şi de teama că „ochii care nu se văd, se uită” 
     Nutresc convingerea că este o stare de simŃire 
afectivă, dar şi intelectuală, pentru faptul că nu 
numai nu ne-am uitat profesorii, colegii care nu 
mai sunt printre noi, ci chiar încercăm să-i 
readucem în memorie, fie în foaia noastră lunară 
de suflet, fie în ediŃiile monografiei promoŃiei, 
descoprind post-mortem noi valenŃe ale acestora. 
     Trăim în prietenia care ne leagă, o stare 
intelectuală, pentru că în discuŃiile pe care le 
purtăm cu ocazia întâlnirilor noastre – uneori mai 
aprinse, fiindcă suntem specimene umane – avem 
puterea să trecem peste rigorile „de principii” ale 
unora, de „punerile” la punct ale unor exegeŃi în 
anumite domenii, de glumele mai grosolane ale 
altora şi să continuăm relaŃia civilizată care s-a 
statuat între noi.Tot pe seama intelectului 
îndrăznesc să pun şi autoexcluderea de la 
întîlnirile noastre a unora care avut o manifestare 
neconformă cu modul de a gândi al promoŃiei 
noastre. 
     Nimic mai elocvent în susŃinerea aserŃiunii din 
titlu decât corespondenŃa dintre colegii promoŃiei.            
(continuare în pagina 16) 
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                                                                                                                                                                                            Radu Gruia 
    „Nimic nu este ceace pare a fi !”. O 
butadă a cărei semnificaŃie poate fi 
invocată şi pentru evenimentul cu 
pricina. Amânat motivat,  aşteptat cu 
oarecare iritare din partea unora, dar 
bucurându-se de acelaşi interes cu care 
s-a „ fretat ” în cutuma noastră. A sosit 
pe 29 martie, ultima joi a lunii, „ Sweet 
Thursday”, cum i-am zis eu,  „ Joi-Mega 
Joy ”(vezi numărul fe/martie) precum a 
sfinŃit-o autoarea maghiară descoperită 
de Mirel Vanca al nostru. 
    După cum vedeŃi, nu putem fi siguri 
de rezultatul cercetării caracterului de 
noutate pe o eventuală cerere de brevet. 
Oricum cred că asta ne interesează mai 
puŃin. Putem avea satisfacŃia că am 
avut ideia, am pus-o în fabricaŃie şi ne 
bucurăm liniştiŃi de rezultate, fără să 
resimŃim lipsa unei recunoaşteri oficiale 
şi a patalamalei de rigoare. (Probabil că 
la nivelul promoŃiei, există vreo câteva 
sute de dosărele cu şnur tricolor sau, 
cine  ştie  ce culori sau formate). 
     Asta-i bine. Dar există din păcate şi 
o direcŃie în care ar trebui să facem 
ceva, sau măcar să încercăm: mă refer 
la participare. Suntem, să ne dea 
Domnul sănătate, cam puŃini la număr 
com-parativ cu componenŃa promoŃiei.  
Şi cam aceiasi.   Dacă nu vom reuşi să 
facem ceva în acest sens, vom evolua 
încet dar sigur, către condiŃia de club 
exclusivist, nu prea scorŃos, condiŃie 
care se va instala categoric fără voinŃa 
noastră, ba dimpotrivă, spre regretul 
nostru. Vă propun acest subiect spre 
reflecŃie şi căutări. Nu-i deloc simplu şi 
nici uşor ! 
     Dar să revenim la subiectul din titlu. 

De data aceeasta se poate consemna o 
participare mai numeroasă. După mai 
multe etape, au venit  Riri Pop şi  mai 
mulŃi alŃii.  Dar fiecare lucru la timpul 
său. Aşa cum am promis unor colegi de 
departe, voi insera fotografiile însoŃite 
de numele celor care apar în imaginea 
respectivă. 
 
     Am fost patru dintre noi care ne-am 
serbat aniversarea şi cu această ocazie :   
Rodica Nicolescu, Nae Enescu, Stănel 
Bone şi sus-semnatul. 
DiscuŃii însufleŃite, mai ales cu cei de 
lăngă tine, nivelul sgomotului ambiental 
cam măricel—ceva către 70 dBA- lichide 
la discreŃie şi pe alese, meniu „á la 
carte”, chestie care a încurcat zdravăn 
personalul de serviciu. (la un moment 
dat, la insistenŃele noastre cărora ni se 
cam lungiseră urehile, a apărut un 
băietan, vădit supărat, care a spus ceva 
de genul :” Ce să facem Domnilor, 
numai la masa Dvs. sunt 12 comenzi 
diferite ! Şi sunt 6 mese !” ) 
Până la urmă, pentru că urma alege, 
totul s-a încheiat cu bine, ne-am urcat 
în maşini şi am plecat pe la căşile 
noastre. „Totu-i bine când se termină 
cu bine”  Englezoiu’ ăla bătrân. Că bine 
a mai zis-o !  
     Ordinea alfabetică :  
ladies first: Adelina Bone, Adriana 
Dumitrescu, Ani Vanca, Coca Dumitru, 
Corina FiruŃă, Gigi Sorescu, Ileana 
Venera Gruia, Luci Popa, Mihaela Tihan, 
Nina Olaru, Puşa Gheorghe, Rodica 
Nicolescu. 
and guys after: Adrian Popa, Costel 

Dumitru, Dan Mihălcescu, Dan 
Ştefănescu, Dorel Miron, Emil 
Dumitrescu, Florian Drăgănescu, George 
Caragea, Ionel Stănescu, Marian 
Grădişteanu, Marin Moise, Mircea Ilioaia, 
Mirel Vanca, Nae Enescu, Radu Gruia, 
Radu Stoian, Riri Pop, Stănel Bone, Vali 
(Jorj) Gheorghe. 
      Pozele. În legende, personajele sunt 
prezentate de la stânga la dreapta : 
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Riri Pop, Ionel Stănescu, Florin Drăgănescu şi 
Gigi Sorescu. Expectativă şi poze ale lui 
Florin, prezentate şi comentate de  autor. 

George (CaiaŃă) Caragea, Mirel Vanca şi Ani 
Vanca.ConversaŃie. Mirel răsfoieşte numărul 
nostru din fe-martie şi se amuză.  

Gigi Sorescu şi Corina FiruŃă. 1-0 pentru 
Corina! S-a prins ! Gigica, e ocupată cu 
pozele lui Florin. 
 

Vali Gheorghe, Mihaela Tihan şi Puşa 
Gheorhe. Studiu şi ...conversaŃie. Afară este 
primăvară. 

Stănel Bone, Luci Popa şi Adelina Bone. 
Aşteptare. Ce-i drept, nu reşim să venim 
toŃi la timp. Şi atunci....... 

Rodica Nicolescu, Nina Olaru şi Coca Dumitru 
Aranjamente. Coca m-a „prins” din nou ! 
Fapt este că manevra îi reuşeste de minune ! 
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Florin Drăgănescu şi Costel Constantin. Poză  
de protocol. Presa n-a sosit încă. Looking 
oficial, autentic. La Guvern, nu prea se vede! 
!  

Emil Dumitrescu, Luci Popa şi Adelina Bone. 
Evenimentul este în plină desfăşurare. S-a 
trecut la partea aplicativă. 

Rodica Nicolescu, Nina Olaru, Coca Dumitru 
şi Adriana Dumitrescu. AtenŃia activată, 
rezoluŃia maximă, nimic nu ne scapă ! 

Dan Mihălcescu, Marin Constantin, George 
Caragea şi Nae Enescu.Coffee break. Te mai 
dezmorŃeşti, mai schimbi o opinie..una, alta.. 

Riri Pop şi Ionel Stănescu. Deschidere. 
Comunicare. BunăvoinŃă şi chiar un pic de 
curiozitate: ia să vedem ce şi cum ?.  

Ani Vanca şi Corina FiruŃă. Două fete care 
surâd ! Frumos ? E puŃin spus !. Ce baftă 
să „prind” aşa ceva !  
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Ileana Gruia şi Vali Gheorghe. Adică nevas- 
ta-mea şi colegul meu de grupă, „de la 
tinereŃe’ pân-la bătrâneŃee...” 

Coca Dumitru, Adriana Dumitrescu şi Adrian 
Popa. Iar...? Fără nici-un dubiu, ştie băiatu’  
cum se face şi se vinde o imagine ! 

Radu Stoian,  Marian  Grădişteanu  şi  Nae  
Enescu. Radu este persuasiv.Marian recep-
Ńionează atent. Nae pozează cu dezinvoltură. 

Dan Ştefănescu şi Dorel Miron.(rara avis). 
Da ...dar looking-ul lui te trimite la Richard 
Gere. Să-i înlocuim „Rock” cu „RG” ? 
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NOI despre NOI 

 
-Partea IV-a- 

                                
                                            Radu Gruia 

Nisa 
           Ziua 6. Vineri 22 septembrie. 
OK. Ziua de întoacere. Plecăm acasă. 
Desigur, ne-am „pregătit” un pic 
evenimentul : ce să facem, cum să 
încercăm să profităm la maximum de 
timpul rămas, etc. Deci : predăm 
camera cât mai devreme, ne luăm 
bagajele şi ne deplasăm la Gara Rutieră 
unde le lăsăm la „consigne”, plecăm la 
Cannes şi ne întoarcem la 16-16.30 
şi......GATA ! Zis şi ..GO ! la 9.40 
predăm camera, la 10 suntem în 
„prietenul” 98 şi ajungem la Gara 
Rutieră 20 de minute mai târziu. Şi....se 
rupe filmul ! Gara Rutieră NU ARE 
serviciu de depozitare a bagajelor ! Vă 
vine să credeŃi ? CredeŃi.   Este absolut 
incredibil ca un centru nodal de 
transport public, care tranzitează un 
număr impresionant de călători pe 3 
relaŃii departamentale (Alpii Maritimi, 
Var şi Provence) plus legătura dintre 
Europa de Est şi tandemul Spania—
Portugalia să nu ofere un astfel de 
serviciu ! Şi nu-l oferă ! AmeŃit de şoc, 
întreb omniprezenta fătucă de la 
ghişeul de informaŃii. Care îmi  
administrează încă o scatoalcă : 
bagajele ? La Gara SNCF sau la .... 
Aeroport ! No way ! ar zice unii , dar eu, 
care am adoptat dela „unii” aştia 
îndărătnicia cu care trebuie să tratezi 
orice chestie, până când o vezi făcută, 
mă apuc imediat de lucru : adică să 
analizez, cu Ileana, chestia pe toate 
părŃile. Rezultatul ? Mergem la Gara 
SNCF, lăsăm acolo bagajele şi ne 
orientăm acolo pentru urmare. Întreb 
cum se ajunge, aflu şi ne „transportăm” 
în staŃia liniei locale 18. Vine, ne urcăm 
şi după cca. 20 minute, ajungem la 
destinaŃie. Clădire veche  dar cu pal-
mieri pe afară şi interior la standardele  

 
actuale. Forfotă mare. Găsesc consigne-
ul dar nu-l găsesc pe omul cu 
securitatea. Apare după un timp, ne 
controlează şi pe noi şi bagajele, în stil 

aeroport şi ajungem în sala 
containerelor. Care, evident că sunt 
automate, acceptă exclusiv monede şi 
au tarif unic : 8 € ! Bine, bine, dar de 
unde atâtea monede ? Desigur de la 
numeroasele magazine din holul Gării, 
unde o să schimb o bancnotă. Dar 
pentru asta trebuie să părăsesc incinta 
„sigură”. Ajung în hol, mă duc glonŃ la 
un nene care vinde presă şi-l rog să ma 
ajute. Numai la casele de bilete. Regulă. 
Nu se discută. Deşi holul era plin de 
automate pentru bilete de călătorie, nu 
exista nici măcar un singur automat de 
mărunŃit  bani ! Hai la Casa de bilete. 
Altă chestie franŃuzească : în toate 
Gările franceze, este amenajat un 
spaŃiu dedicat acestui serviciu, în care 
sunt amplasate un număr de 8-10 
cabine elegante,securizate, funcŃionale, 
care vînd bilete pentru toate 
destinaŃiile. OK, dar nu toate sunt 
deschise, iar COADA este comună ! Iar 
la coada asta erau vreo 40-50 de 
persoane ! Ce dracu’ să fac ? Mă aşez la 
coadă, calm şi plin de draci ! 
FuncŃionau numai 4 din cele 8 case. 
Când, un tip de la una dintre ele, 
închide. Rumoare discretă în public. 
Ginta latină din mine, mă face să mă 
întorc la persoana din spatele meu şi să 
întreb totuşi, ce se întâmplă : „Sorry, I 
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can’t speak french !” Omul era cam de 
vârsta mea şi afişa o mină calmă, tipic 
britanică zic eu. OK, zic eu şi continui 
pre limba lui, dar ce face tipu’ ala ? 
Răspunsul vine tipic : „lunch time !”. Eu   
vreau numai să schimb o bancnotă ! El 
: „ Me too ! Those french !”. În sfârşit 
shimb bancnota de 20, mă întorc la 
Ileana după vreo 40 de minute, încuiem 
containerul şi plecăm. Căscăm gura 
prin jurul Gării. Ea prin magazine, eu 
pe stradă.  

 Găsesc şi o placă comememorativă 
dedicată unui luptător din RezistenŃa 
franceză, ucis la 4 septembrie 1944, la 
22 ani ! „ POUR LA FRANCE”. Ne 
trezim, din nou sub zodia „timpului 
dejunului” şi găsim o străduŃă cochetă, 
liniştită, fără trafic, pe care sunt 
înşirate restaurantele ca mărgelele....... 

 Ne aşezăm ...şi Ileana nu poate să 
renunŃe la o porŃie de „moules frittes”, 
care sunt nişte scoici micuŃe, fripte şi 

servite cu un sos special în  care 
usturoiul face on(m)orurile ! Ne 
întoarcem la Gară, intru eu să 
recuperez bagajele şi la întoarcere, o 
găsesc pe Ileana pe punctul de 
declanşare al unei indigestii severe.  
( mulele’ , lua-le ar toŃi dracii !). Chem 
un taxi şi ajungem la Gara Rutieră pe la 
ora 15.45. Ileana se simte din ce în ce  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mai rau. Eu fac ce pot să o ajut, dar 
treaba este cam dramatică. Într-un 
final, se simte ceva mai bine şi 
aşteptăm  autocarul. Mă uit prin jur şi 
constat că gara este veche , murdară şi 
aglomerată. Probabil din cauza asta n-
are serviciu de bagaje. În sfârşit, nu 
cred că părerea mea este importantă 
pentru edilii Nisei ! Timpul trece greu. 
Se face ora 17, 17.30, 18......Nici urmă 
de maşină! Verific încă odată datele de 
pe bilete. Ar fi trebuit să apară. Mă 
hotăresc să dau telefon la firmă. Bingo ! 
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Răspunde fătuca de serviciu. Îi spun 
povestea şi stupoare : „Cursa de vineri, 
de întoarcere de la Nisa,  a fost 
anulată de două luni ! Când aŃi 
cumpărat biletele ?” Dar bine Duduie, 
noi ce facem ? „Există o cursă 
duminică 24 septembrie. FaceŃi 
urgent rezervări la această cursă. 
Altfel, nu ştiu ce să vă spun” Cum nu 
ştiŃi ? Rezervările nu le faceŃi Dvs. ? 
„Nu. Noi nu putem face nimic de aici, 
de la Bucureşti” Dar cine ? Numai la 
centrul francez de coodonare de la 
Montpellier. Dar trebuie să vă 
grăbiŃi” Unde să mă grăbesc Duduie ? 
Doar nu mă puneŃi să mă duc la 
Montpellier ? Nu, daŃi un telefon la 
nr..........Notez, dau telefon şi RoboŃica „ 
Numărul apelat nu este atribuit. 
ConsultaŃi anuarul telefonic”. Simt că 
trebuie să trec pe regimul „ Stejar, 
extremă urgenŃă!!” şi mă duc glonŃ la 
Dispeceratul francez al Gării. Întreb 
cine se ocupă de relaŃie şi sunt 
îndrumat la fătuca respectivă. O 
franŃuzoică micuŃă şi foc de isteaŃă. Nu 
apuc bine să-i torn păŃania că verifică 
imediat pe monitor, îmi cere biletele, 
introduce datele şi zice : vestea proastă 
este că nu mai există cursa de astăzi, 
iar vestea bună este că figuraŃi pe lista 
de pasageri pentru cursa de duminică, 
de aici, la aceiaşi oră. SunteŃi sigură ? 
Da, nu o să aveŃi alte probleme. De atfel 
eu o să fiu aici duminică după amiază. 
(Ulterior, întrebându-i pe şoferi cine-i 
mititica, primesc răspunsul „cum  
cine, Şefa!”). Tot datorită amabilităŃii ei 
rezolv şi problema hotelului, după ce 
am căutat zadarnic prin jurul Gării. 
Apelează la o prietenă şi obŃinem o  
rezervare pentr 2 zile la un hotel – Citéa 
Résidence -  aflat la cca. 400m de gară. 
Car din nou bagajele, pentru că 
taximetriştii nu iau curse atât de scurte 
– ca la noi – şi cam obosit după atâta 
tevatură, ajungem la hotel. Plătim şi ne 
luăm cheia. Surpriză : camera este un 
apartament cochet, amenajat cu de 

toate + o chicinetă dotată cu toate cele 
necesare pentru pregătirea mesei. (foto 
185 – 188). Ne instalăm, ne refrişăm 
puŃin şi ....ieşim pentru o mică 
plimbare. Se lăsase seara şi pornim la 
întâmplare, orientându-ne după 
agomerarea de lumini. Ajungem în 
Portul Nisa, ne odihnim puŃin şi ne  

întoarcem acasă. După o repriză TV şi o 
gustare udată cu vinul de rigoare, 
relache ! Adorm gândindu-mă că, 
indubitabil, destinul meu este sub 
semnul imprevizibilului.   Concluzia 
este parcă motivată de filmul 
evenimentelor sau întâmplărilor 
(inclusiv a celor din cariera 
profesională) carora a trebuit să le fac 
faŃă intempestiv, luat complet prin 
surprindere. 
 

Saint Paul 
        Ziua 7 . Sâmbătă 23 septembrie. 
Extra-time. Program liber. Măcar cu 
atât să ne alegem după peripeŃiile de 
ieri. După ce „închidem” prima parte a 
zilei, mi-aduc aminte de recomandările 
lui Emil Hitzig. Deci avem de ales între 
Cannes şi Saint Paul – Vence. 
Alegem Saint Paul pentru că oferă un 
peisaj diferit. Zis şi făcut. Plecăm pe la 
10, 10 şi ceva la ..Gara Rutieră. Acum 
avem ochi pentru ansamblurile 
urbanistice de excepŃie care se află pe 
scurtul traseu pe care-l făcusem cu 
bagajele şi oboseala zilei anterioare: 
Acropolis,  edificiu impunător şi 
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impresionant care găzduieşte un centru 
InternaŃional pentru ConferinŃe şi 
ExpoziŃii, un grup statuar de artă 
modernă, remarcabil atât prin 
dimensiunea sa  (comparabilă cu aceia 
a unei clădiri cu 10 niveluri) cât şi prin 
impresia artistică, precum şi clădirea 
Teatrului NaŃional din Nisa, aflat chiar 
în vecinătatea imediată a Gării. 
Ajungem la gară şi căutăm linia pentru 
Saint Paul. Poartă numărul 400 şi are 
plecări la interval de 30 min. Tariful 
unic, 1,3 €. Traseul ne duce prin Nisa, 
Saint Laurent du Var, Cagnes sur Mer, 
La  Colle sur Loup, Saint Paul. Durata 1 
oră. Coborâm la penultima staŃie care 
este pentru „satul” Saint Paul construit 
pe locaŃia vechiului castrum Santo 
Paulo. 

*  
     „Bijuteria dragei noastre Provence” 
cum îl denumesc localnicii, apare în 
sec.11, după o perioadă tulbure 
marcată de epidemii şi de invazii 
barbare, care s-au succedat căderii 
Imperiului Roman din anul 476. 
ApariŃia sa seveşte iniŃial unor scopuri 
militare, fortificaŃiile Castelului 
reprezentând garanŃia de securitate şi 
stabilitate  de care au nevoie localnicii, 
greu încercaŃi de vicisitudinile perioadei 
anterioare. In secolele  următoare 
regiunea este administrată de ConŃii de 
Provence, dintre care doi, Raymond 
Beranger V  şi Jeanne I-a d’Anjou, 
Regină de Neapole, rămân în istoria 
localităŃii, căruia îi acordă importante 
privilegii comunale. (aprobare de 
funcŃionare a unei pieŃe sau 
permisiunea de folosire a apelor din 
Malvan). În 1418 Regele Ludovic  III  îi 
acordă titlul de Oraş Regal , 
recunoscându-i astfel importanŃa 
militară, administrativă şi dependenŃa 
directă faŃă de autoritatea Comitatului- 
Regat. La 15 ianuarie 1482 este 
proclamată Unirea Comitatului 
Provence cu FranŃa, iar Saint Paul 

devine oraş francez. În timpul 
Renaşterii, regele Francois I-ul decide 
construirea de  fortificaŃii moderne la 
Saint Paul, sub presiunea atacurilor 
continui ale lui Carol Quintul. 
FortificaŃiile îşi pierd relevanŃa 
strategică în timpul imperiului, dar 
totuşi, în 1832 sunt restaurate. 
„Cariera” lor se încheie definitiv în 
1870, când Saint Paul este 
demilitarizat, iar fortificaŃiile scoase la 
...licitaŃie! În 1872 primarul Comunei le 
cumpără de la Statul francez cu suma 
de..400 Franci ! Aspectul lor impunător, 
lumina mediteraneeană şi peisajul 
Provensal, la care se adaugă renumele 
în creştere al Coastei de Azur, atrag din 
ce în ce mai mulŃi artişti, oameni de 
artă şi turişti. Peisajele sale şi lumina 
excepŃională au stimulat efortul de 
creaŃie a numeroşi artişti. În 1920 o 
adevărată pleiadă de pictori creatori de 
şcoli în pictura sec. 20, sunt primiŃi aici 
: Mattisse, Soutine, Chagall, Renoir, 
Signac, Modigliani, Dufy,. Dar şi 
scriitori : Gide, Giono, Cocteau, Prévert, 
sau oameni de film : Yves Montand, 
Lino Ventura, Simone Signoret, Romy 
Schneider, Roger Moore, Tony 
Curtis......În iulie 1964 este inaugurată 
de către André Malraux FundaŃia 
Maeght, probabil unul dinte cele mai 
insolite spaŃii de expunere artistică, 
creat de Aimé şi Marguerite Maeght 
împreună cu artişti ca Giacometti, 
Chagall, Miro, Calder..... 

*  

    Nici Saint Paul nu face exceŃie de la, 
ceiace pare să devină – sau chiar este 
deja – o regulă a Coastei de Azur : la 
primul contact cu ambientul local, 
rămâi cu „gura căscată”. ( cer scuze 
pentru  utilizarea sintagmei !). În 
primele momente, constaŃi cu stupoare, 
că treci pe „ interrupt”, ca în 
calculatoare ! Faci „punctul” cum spun 
militarii şi......treci rapid la poze ! 
Trebuie să spun că aceste consideraŃii 
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le fac acum, cînd stau comod acasă şi 
scriu. Atunci am acŃionat absolut  
spontan, parcă într-un fel de transă !   

 
Ne îndreptăm, parcă sub efectul unei 
„unde tractoare” către ceace se cheamă 
aici le village perché, în traducere satul 
cocoŃat. Care nu este altceva decât ce 
există astăzi în incinta fortăreŃei 
dezafectate în 1870!( al cărui donjon a 
fost cumpărat de primarul de atunci, la 

licitaŃie !). Ne plimbăm pe aproape toate 
străduŃele. Totul este unic, sau dacă 
vreŃi, în premieră absolută ! Imposibil 
de descris. Fotografiez.  Printre altele, 
trecem şi prin faŃa unui hotel. Nimic 
modern. Dar parcă te „aspiră” să-i treci 
pragul ! Îmi promit pe loc, să încerc să 

revin. Desigur dacă voi mai avea o 
asemenea oportunitate ! La un moment  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dat, trecem prin faŃa vitrinei unui mic 
magazin care vinde, în 
exclusivitate,....ulei de măsline.  
Ileana vrea neapărat să intre şi să 
cumpere,iar eu să  intru şi să fac poze. 
Apuc însă să fac doar o singură poziŃie , 
pentru că mă apostrofează o gagică, pe 
un ton peremptoriu, care îmi spune că 

fotografiatul este interzis în magazin. 
Tot privind, intrăm iarăşi sub zodia aia 
păcătoasă a dejunului !  Căutăm şi 
găsim, pe alese, unul dintre  
numeroasele „altare” închinate, nu unor 
chipuri cioplite, ci unor oameni 
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cumsecade :Pantagruel, Gargantua, 
Bachus. Şi iar ne simŃim nemaipomenit 
! Sărumâna’ Doamne ! Terminăm masa 
care produce efectul „burŃi îngreunate” 
(vezi Patriotul  de Pearl S. Buck) şi fără 
prea mult entuziasm, ne gândim la ce 
urmează. Mă uit la ceas şi.....uimire: 
trecut de 4! Avându-se în vedere şi 
Efectul PSB, renunŃăm cu regret la 

FundaŃia Maeght (care era totuşi la cca. 
1,5 Km distanŃă) şi ne îndreptăm către 
staŃia lui 400. Ajungem acasă o oră şi 
jumătate mai târziu şi .....pauză. După 
pauză nu rezistăm tentaŃiei de a 
revedea portul Nisei şi plecăm să ne 
luăm rămas bun. Pe drumul de 
înapoiere, cumpărăm şi o sticlă de vin, 
pentru acasă.....  
Din nou, nu mă lasă inima să nu fac 
recomandarea, celor care dispun de 
facilitatea respectivă, să intre pe site-ul 
http://www.saint-pauldevence.com, să 
consulte Albumul de Fotografii. Să vadă 
şi ei cum e să rămâi cu „gura căscată”! 

Nisa 
        Ziua 8. Duminică 24 septembrie. 
De data asta, ultima ! Sau...? Nu, 
categoric e imposibil! Deci începem cu 
programul special pentru o asemenea zi 
: facem, pentru ultima oară bagajele. 
RecepŃia ne face o surpriză plăcută : 
ziua hotelieră nu se încheie la 12.00, ci 
cu o oră mai devreme ! Sâc ! Pentru 
prima dată de când suntem aici, cerul 
este înnorat, iar ploia parcă cochetează 

cu momentul în care să-şi dea drumul. 
OK, hotărâm în unanimitate să mergem 
la Cannes. Deci, la 11 trecute-fix, 
coborâm bagajele, pe care le transferăm 
în Chambre á bagages. (o chichineaŃă 
plină ochi,sub o scară care te obligă să 
mergi de-abuşilea). Predăm şi camera 
şi...suntem liberi până la 4 pm când 
trebuie să ne întoarcem să recuperăm 
bagajele din chichineaŃă. O „zbughim” 
la gară unde găsim repede peronul liniei 
200 care operează relaŃia. Ne urcăm şi 
ne instalăm relaxaŃi, când....cât dracu’ 
o face ăsta până la Cannes ? Pardon 
monsieur, a Cannes, nous arriverons á 
quelle heure ? Dans une heure et demi ! 
Socoteală simplă : dispuneam , în total, 
de 4 ore şi treizeci de minute, inclusiv 
pentru dejun. Minus trei.... rămân 90 
de minute pentru vizită, masă şi 
neprevăzute. Evident, nu încape ! Hai 
repede jos, adică pe... Promenade des 
Anglais ! (că p’acolo trecea autocarul la 
momentul respectiv). Şi aşa ne 
conformăm, fără s’avem habar, legii 
supreme a evenimentului : tot se 
întâmplă este ciclic, adică se termină 
aşa cum începe ! Unde am rămas cu 
gura căscată la venire ? Pe Promenade 
des Anglais. De unde plecăm  ? Tot de 
acolo. Numai că acum s-a dus 
aglomeraŃia, plajele sunt pustii, iar 
ploia s-a hotărât să-şi dea  drumul ! 
Vezi Pisu’ (asta-i Ileana) dacă plecăm 
noi ?. Trecem de rămas bun prin faŃa 
lui Negresco , a Cazinoului şi a celorlalte 
locuri (foto 225,226,228) şi ne oprim la 
Il Bocca, o pizzeria absolut autentică, 
Ńinută de un italian get beget, vorba  lui  
Celentano   „ un italiano vero”, unde 
avem  grijă să nu-l supărăm pe Bachus  
. Ne terminăm masa şi ne întoarcem la 
hotel să recuperăm bagajele pe care le 
hurducăim în sens invers, către gară, 
unde ajungem la timp. Numai că, 
dispeceratul era cât se poate de închis, 
iar locul părea părăsit. Aşteptăm, se 
face 5 pm, maşină ioc ! Simt că o iau 
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razna. Încep să mă gândesc la soluŃii 
alternative, tren, avion, etc. Nu se leagă  
nimic. Până la urmă, mă hotărăsc să 
aştept pînă la 6 pm, iar dacă nu apare 
maşina să plecăm la Gara SNCF, să 
luăm trenul pentru Paris, unde să  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
apelăm la un bun prieten care să ne 
depaneze şi să ne ajute să ajungem 
acasă. În toiul frământărilor apare cine 
? franŃuzoica micuŃă şi isteaŃă de vineri. 
De care, pentru că dispeceratul era 
închis, eu eram convins că mă minŃise. 
Deşi ploua, nu prea tare, s-a făcut 
soare ! Volubilă şi relaxată, fătuca imi 

spune că a venit să asiste la plecarea 
curselor spre Europa de Est. Eu o 
întreb de ce, iar ea îmi răspunde 
dezinvolt : Mais ça c’est mon travaille 
!.....Pe la 5.50 pm, apare..zdrăngăneaua 
Amad Turistik. Aceiaşi maşină 
hârbuită, cu  personaje dubioase pe 
post de şoferi ! În sfârşit, se termină 
beleaua ! Dar nu atât de repede ! De 
data asta, nenorocirea vine din... 
Montpellier ! Un autocar de Spania, 
rămâne în pană pe undeva spre 
Marsilia. În el se află şi pasageri pentru 
România. Un autocar francez îi 
recuperează şi îi aduce la Nisa, pentru 
a-şi continua călătoria cu.... 
zdrăngăneaua noastră. Bine, bine, dar 
când ? Păi pe la 8 pm !. Deci, plecăm şi 
de aici cu trei ore întârziere. Soarta mea 
şi legea de care pomeneam mai sus : 
toate mizeriile de la venire se repetă 
fidel la întoarcere. Se închide ciclul ! 
Plecăm din Nisa Duminică 24 , ora 
20.15 şi ajungem în Bucureşti MarŃi 26, 
ora 9.30. Bine că ne-am întors sănătoşi! 
  

Epilog. 
    Deci cam asta a fost „stiva” 
impresiilor mele din evenimentul Coasta 
de Azur, septembrie 2006. Să vedem ce 
şi cum. Am avut la dispoziŃie un fond de 
timp, în total de 182 h 25 min., din care 
cca. 53 h am dormit, 7 am fost în 
diferite mijloace de transport ( în afara 
celor aproximativ 75 h din 
„zdrăngănea”) şi cca. 20 h am fost la 
masă. O socoteală simplă mă pune în 
faŃa realităŃii triste : după atâta 
zbucium şi cheltuieli de resurse (de 
toate felurile), m-am ales cu.... 102 ore 
de program activ ! Desigur, modul în  
care am consumat timpul ăsta, dacă 
am profitat corect de el sau l-am irosit 
„aiurea’n tramvai”, rămâne la apreci-
erea fiecăruia. 
Eu unul cred că opŃiunea pe care am 
făcut-o şi anume să vedem cât am 
putut mai multe locuri, a fost corectă. 
Pentru că dacă ne-am fi propus să 
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vizităm, măcar cele mai cunoscute 
obiective de interes turistic,  istorice,  
cultural-artistice sau sociale, nu cred 
că mai reuşeam să-mi „formez” stiva. În  
fine, am fost, am văzut, am recoltat din 
plin şi am reuşit să ne umplem sufletul 
cu frumos şi  amintiri durabile. E bine !    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOI despre NOI 
FOTOALBUM 
                               Sergiu Lipcan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sergiulică Lipcan în august 1939. La 6 
luni, nu putea să ştie ce făceau, parafat  
semnat şi secretizat, „prietenii” Riben-
ttrop şi Molotov. La 23 august! Ce..dată! 

Grupa aviaŃie, prom.’ 61, în 1960 la Pipera. 
Nae Enescu, Virgil Clapon, prof. Stămbulea-
nu, X,X, Mihai Ene, Iosif Tempea, X, Sergiu 
Lipcan,X, Radu Rusu,Emil Dumitrescu, şi 
Radu łigăieru.Un an mai târziu, fabrica s-a 
mutat pe Aeroportul Băneasa , devenind IAV 
Buc. , actualmente ROMAERO. 

Funduri în asfinŃit ! 
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Vara 1959, la Colibaşi după practică. 
Sergiu Lipcan şi Nae Enescu( cam 
afumaŃi! NR) în travesti, la nişte dudui ! 

Grupa AviaŃie, promoŃia ’62. Iarna 61-62:  
Sergiu Lipcan, Nicolae Stoian, Teodor 
Marinescu, Ilie Iancu, Elena Parpala, Va- 
sile Aleşincu, Dumitru Cucu (jos), Grigore 
Parepa, Adrian Dodescu şi Nicu Doinescu 

Sergiu Lipcan în vara lui 1959, după 
practica de la Colibaşi. 

ProiectanŃii de la ICRMA Băneasa în vara 
lui 1968. Mihail şi Alexadru Bulboacă 
(actualmente în USA) 
Adrian ChiriŃă, Viorel Onea, Sergiu Lipcan, 
(Germania), Hack, Anatol Merling, Nicu 
Zaharia (Israel),Niki Lorian (California), şi 
Mircea Stere. 
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Pe Wall Street, în august 1983. 

În faŃa casei, vara lui 2003. Julia Lipcan, 
(fetiŃa nepotului), Cati Lipcan, Sergiu 
Lipcan, Emanoil HuluŃă (nepot, stabilit în 
Canada) şi soŃia acestuia. 

Vara lui 2000. Aniversarea la 60 de  ani. A 
venit fanfara în care au cântat şi Julia şi  
Cati Lipcan 

1999. Corul de bărbaŃi al firmei BMW. În 
rândul din spate, başii. Sergiulică  se re- 
marcă din plin. („răcneşte din răsputeri”, 
zice el) 

Toamna lui 2004. În vizită la prieteni. 
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Vara lui 1999. Nae Enescu în vizită 
pentru prima oară la Unterschleissheim. 
LocaŃia : poarta grădiniŃei din spatele 
„conacului” 

Toamna lui 2004. În vizită la nişte prieteni 
cu Julia şi Cati 

PRIETENIA - CA STARE INTELECTUALĂ 
( continuare din pagina 1) 

     Încerc regretul că nu se găseşte (sau nu s-a găsit încă) cineva dintre noi care 
să adune şi să facă o selecŃie de corespondenŃă colegială „Mecanicii ’ 61”. Aşa 
cum aştept ca ideia unui album foto al promoŃiei pe suport electronic, să prindă 
viaŃă. 
     Cred că „foaia noastră” de suflet „lunară” şi cele două volume  - ediŃii ale 
monografiei, au detaşat promoŃia noastră de altele, care ne declară sincer 
invidia. Aceste „scripta manent” au confirmat cum nu se poate mai bine că 
prietenia noastră nu este doar un lanŃ de petreceri (cincinale, anuale, lunare 
sau cum or fi, etc), ci o dovadă a sentimentelor ce ne leagă profund, motivat 
afectiv, de apreciere reciprocă fără ifose de superioritate.( pe care unii consideră 
că ar avea temeiuri să le afişeze) 
     Mai nou, încercăm excursii colective, schimbăm impresii despre cele pe care 
pe care le-am făcut fără colegi, iar atunci când suntem în grup ne oferim 
ajutorul pentru ca şi celălalt să vadă cât mai mult posibil. Gesturi de nobleŃe 
colegială ! 
     Nu-mi rămâne decât să mă fălesc cu faptul că fac parte din această promoŃie 
şi să sper că monografia  - în edŃia sa completă – aşa cum va apărea ea în 
2011,mă va justifica şi mai mult în această mândrie a mea ! 
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 Prietenie (IV) 
                                 Radu Mihalcea 
     łin în mînă ediŃia din februarie a 
revistei noastre: şi aceasta foarte îngrijit 
făcută, scrisă mai ales de câŃiva prieteni 
care se încăpăŃânează s-o Ńină în viaŃă 
în ciuda abstinenŃei scriitoriceşti a celor 
mai mulŃi…Caut ceva care îmi lipseşte: 
caut însemnări ale colegului care a 
dominat întâlnirile noatre anuale, a 
celui care ne-a asigurat posibilitatea să 
ne regăsim, închizându-ne pe un vapor 
zile la rând, plimbându-ne prin Europa 
şi obligându-ne să devenim astfel mai 
apropiaŃi unul de altul…Caut 
însemnările lui Bonelu, colegul meu de 
camera din anul II, oarecum colegul 
meu de servici între 1965 şi 1972, timp 
în care – el la Giurgiu şi eu la Tr. 
Severin – am avut sarcini de serviciu 
similare. Caut însemnările colegului de 
care mă leagă o rivalitate prietenească 
peste mai multe decenii… 
     De ce îi caut însemnările? 
Bonelu este unul dintre colegii noştri 
care a scris istorie…Nu istoria 
României, dar un capitol din aceasta: 
capitolul privitor la istoria navigaŃiei 
civile pe Dunărea mijlocie, de la Giurgiu 
până la Regensburg. Personalitatea lui 
puternică a influenŃat soarta a mii de 
oameni timp de mai multe decenii. 
Sigur  pe sine, căutând şi ocupând 
mereu poziŃia centrală într-un grup, el a 
dominat cea mai mare dintre societăŃile 
de navigaŃie fluvială româneşti, a 
dominat şi a marcat oraşul in care a 
trăit precum şi Ministerul Transpor-
turilor de care a depins întreprinderea 
lui. La ora actuală el constituie una 
dintre temeliile (istoriei moderne) pe 
care se bazează Giurgiu, oraşul în care 
trăieşte. Eu mi-aş dori să aflu acum, 
atât timp cât mai sunt încă lucid şi încă 
curios, ce şi cum a făcut Bonelu, cum a 
gândit el…Cum a evoluat colegul meu  

de cameră, şahist de mare talent, dotat 
cu o memorie neobişnuită şi cu o 
filozofie de viaŃă aparte? Aş dori să aflu 
asta din gura lui…Oricum, să ne trăieşi 
Bonelule, şi mulŃumim încă o dată 
pentru nenumăratele gesturi de 
prietenie profundă pe care ni le-ai 
adresat! Poate iei o dată condeiul în 
mână şi….? 
     Bonelu nu este singurul din 
promoŃia ‘61 care a scris istorie…Îmi 
doresc ca să aflu şi de la ceilalŃi ceva, 
de exemplu de la gazda noastră 
desăvârşită de la ultimele întîlniri, 
Calipso. Nu mai am nici-o amintire 
despre el din timpul facultăŃii şi a fost o 
surpriză să-l (re)descoper în 2001, pe 
vaporul lui Bonelu…Şi el este unul 
dintre aceea care au scris pagini de 
istorie româneasă, alături de Riri Pop, 
Mircea Ilioaia si maşinile lui, Titus 
Borlan, Hans Farsch şi de…Ah! Ştiu 
atât de puŃine despre colegii noştri! 
     Oricum, mulŃumim prietene, 
mulŃumim Calipso, pentru tot ce ai 
făcut pentru noi şi te aşteptăm, ca şi pe 
fiecare dintre ceilalŃi colegi, să ne faci o 
vizită atunci când vei trece pe malul 
Michiganului! Aştept să aflu mai multe 
din viaŃa ta - foarte bogată desigur – ca 
şi din viaŃa celorlaŃi colegi! 
     PromoŃia noastră a urmărit întot-
deuna cu mult interes personalităŃile pe 
care i-am avut ca dascăli: Aramă, 
Bărănescu, Seleşteanu şi multi 
alŃii…Impresionant este felul în care de 
exemplu Nae Enescu omagiază – până 
şi în volumul comemorativ 2006 al 
promoŃiei noastre - pe dascălul deosebit 
care mai este prof. Radu Voinea. 
Dar…cu excepŃia a numai foarte puŃini, 
toŃi ceilalŃi dascăli au trecut în nefiinŃă, 
iar locul lor a fost luat de…colegii 
noştri! Nae este unul dintre ei şi calcă 
pe urmele celor pe care i-am admirat o 
dată: este membru corespondent al 
Academiei de ŞtiinŃe Tehnice a 
României! Năică…şi de la tine aştept  
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istoria a tot ce ai trăit tu, ca să mă pot 
bucura de realizările tale! Nu numai 
despre nepoŃii tai…Lasă-i pe ei să 
crească mari…Dar tu…Tu unde eşti ? 
Hai…Pe când? Tu ai luat de mult locul 
celui pe care-l Ńi-l consideri drept 
mentor, ai de mult dreptul să Ńi se 
aducă omagiile colegilor care Ńin la tine 
şi te preŃuiesc…Lasă modestia de o 
parte şi arată-te, aşa cum eşti tu: unul 
dintre stâlpii ştiinŃei româneşti! A venit 
timpul pentru asta fiindcă noi deja 
suntem atât de târziu, încât am început 
să predăm ştafeta generaŃiei 
următoare…Dacă nu acum…pâi când? 
     Am gândit la fel şi despre colegi şi 
am aşteptat cu sufletul la gură să citesc 
ce au scris ceilalŃi...Am citit cu foarte 
mult interes ceea ce a scris Sergiu 
Lipcan despre lupta lui de două decenii 
ca să plece din România...În urmă cu 
vre-o zece ani, când am aflat că el 
trăieşte in Muenchen, i-am făcut o 
vizită. M-am bucurat de ospitalitatea 
extraordinară, de căldura care se 
resimte in viaŃa lui familiară, de 
echilibrul care rezultă din dragostea lui 
pentru cele...trei fete... pe care le are în 
casă şi le iubeşte cu atâta pasiune. 
MulŃumesc, prietene! Atunci am aflat 
prima oara povestea vieŃii lui şi mi-am 
permis să-i sugerez s-o pună pe hirtie. 
A făcut-o cu acestă ocazie…din 
prietenie pentru colegii lui.  
     În aceiaş categorie se înscrie 
materialul publicat de Hitzig: câte 
eforturi a depus ca să plece, cât a 
suferit, cum s-a realizat…Dacă n-ar fi 
scris n-aş fi putut afla nimic din toate 
acestea…Şi doar…ce este mai 
interesant decât viaŃa unui om….aşa 
cum a trăit-o, cum a înŃeles-o el!? Aş fi 
ştiut ceva mai puŃin şi despre istoria 
acestor oameni extraordinari, care după 
mii de ani de pelerinaj în întreaga lume 
s-au întors acolo unde consideră că 
sunt rădăcinile istoriei lor şi în mijlocul 
unei populaŃii autohtone duşmănoase 
au transformat un pustiu arid într-o 

oază înfloritoare…MulŃumesc prietene 
pentru că Ńi-ai deschis sufletul, pentru 
că ai luat atitudine şi într-o altă 
poveste, care era pe cale să devină o 
chestie delicată a grupei noastre! Aştept 
şi alte contribuŃii de la tine! Sunt foarte 
curios să cunosc Israelul, să cunosc pe 
câŃiva dintre cei 6.000.000 de oameni 
care îşi apără patria împotriva a 
600.000.000 de potrivnici şi mai dau 
omenirii pe câteva dintre cele mai mari 
personalităŃi ale lumii începind cu 
Einstein si (încă ne-) terminind cu 
Spielberg….  
     Într-o cu totul altă categorie se 
încadrează materialul publicat de…Ah, 
nu…de data aceasta o să încep altfel!  
Şi anume aşa: printre oamenii pe care 
eu îi vizitez de fiecare dată când vin în 
România se numără doi…foşti activişti 
de partid: Nicolae Mănescu, fost mebru 
al CC al PMR si director general al 
Şantierului de ConstrucŃii Hidroener-
getice Portile de Fier (1), mai târziu 
ministru – un om cu calităŃi morale şi 
profesionale extraordinare – şi Traian 
Dudaş, fost membru al CC al PMR şi 
primsecretar la Turnu Severin, mai 
târziu ambasador la Moscova – un om 
cu totul deosebit, pe care îl apreciez 
foarte mult. Cu toate că au trecut 
decenii de când drumurile noastre s-au 
încrucişat, stima reciprocă care ne 
leagă din perioada în care am lucrat 
împreună face să ne întâlnim cu plăcere 
şi acum. Atât Mănescu cât şi Dudaş au 
adus o contribuŃie esenŃială la 
realizarea a ceea ce pe atunci constituia 
paleta de produse a României : 
automobile, tractoare, autocamioane, 
avioane de pasageri, utilaj agricol, utilaj 
chimic, vapoare de mare tonaj, 
armament, medicamente, îmbrăcămin-
te, produse agricole, locuinŃe, echipa-
ment energetic, petrol şi produse 
petroliere, centrale hidroelectrice şi 
termice, scule, fabrici de ciment şi 
multe altele. 
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     Cu atât mai mult m-am bucurat că 
un coleg de al nostru, Vasile Gheorghe, 
a avut curajul să scrie: “Da, si eu am 
fost activist de partid…si am făcut asta 
si asta!” M-am bucurat pentru el, m-am 
bucurat pentru mine că aflu atâtea: el a 
trait la numai 35 Km de mine, in 
Medgidia, si eu nici cel putin n-am ştiut 
despre asta! Cândva am analizat 
situatia care ar rezulta dacă m-aş duce 
să lucrez “la stuff” la Tulcea…El era 
deja acolo! M-am bucurat pentru 
prietenia noastră care a dat unui coleg 
tăria să stea drept şi să spună: “Da, şi 
eu am fost…şi am făcut asta şi asta!”  
     Îmi doresc ca el să continue şi să 
intre in detalii, fiindcă anii până în ’89 
nu au fost numai ani de mizerie, ci şi 
de…eroism, vezi paragraful anterior! Iar 
peste acest eroism se trece astăzi mult 
prea uşor cu vederea, în încercarea de a  
acapara părŃi importante din economie 
sau de a demasca pe cei care după 
1989 au lăsat economia românească, 
atât cât aceasta a existat înainte de ’89, 
să se distrugă!  
Ai făcut lucruri extraordinare, Vasile! 
Mai scrie! Te aşteptăm, prietene! 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 

        Vasile Aleşincu : 

        valesincu@yahoo.com 

 

        Stoian Petrescu : 

        v_s_p2004@yahoo.co 

 
     Aşteptăm şi alte noi adrese de e-mail 
                                     
  
                  ISSN 1842 - 2500  
 
 
 
 
 
 
 
                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 

Caseta redacŃională 
Redactor Fondator :Adrian Popa 
Redactor Şef          :Corina FiruŃă 
Redactor Şef Adj.   :Mirel Vanca, 
                              Radu Gruia 
Tehnoredactare     :Radu Gruia. 



                         

                                MECANICII ’61 POLIBUC ��      Nr. 4•  APRILIE 2007 
 

 

20 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hi ! 
LET’S BE TOGHETHER AGAIN ! 


