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Cu anii,
pårul încårun¡e¿te
¿i se råre¿te...
Zilele adunå ani
¿i pentru unii, bani,
¡ie ce-¡i paså?!
Cu for¡a spiritului tåu
îndepårtezå tot ce-i råu!
Cât timp tråie¿ti,
nu te uita doar înapoi
la fotografii îngålbenite,
mergi înainte!
Cât mai departe!
Fii tare,
cu tenacitate ¿i råbdare!
Impune respect,
nu cere milå!
Când nu mai po¡i alerga,
ia-o la pas,
când nu mai po¡i merge,
ia un baston, dar nu sta!
Dragå colega,
¡ine minte,
nu te opri,
mergi înainte!
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Adunatura de mecanici

IntâlnirIntâlnirIntâlnirIntâlnirIntâlnireeeeea din iuniea din iuniea din iuniea din iuniea din iunie
Radu Gruia

“Joia Dulce”... în imagini!

De vreo doi-trei ani, am instituit, desigur de o
manierå absolut democraticå, o cutumå care, dupå
opinia mea, joacå un rol determinant în „rulajul”
evenimentelor Asocia¡iei noastre: întâlnirile din ul-
tima Joi a lunii, pe care eu le-am botezat „Joia Dulce”.
Nu cred cå este necesar så-mi motivez op¡iunea, dar
cred cå participan¡ilor le este u¿or de imaginat de ce.
Deci a venit (¿i trecut) iunie 2006, iar noi ne-am
întâlnit pe 29, dupå amiazå, la Select.

De obicei, unul dintre participan¡i scrie câteva
rânduri despre eveniment, un fel „cronicå sui-
generis”, inseratå în cuprinsul Revistei purtând
numårul lunii urmåtoare sub titlul „Adunåturå de
Mecanici”. Dupå opinia mea, mult mai aproape de
adevår ar fi „Adunare de Mecanici”, deoarece
con¡inutul semantic al formulårii „Adunåturå”, con-
form DEX, este „Gråmadå de oameni aduna¡i din
întâmplare, gloatå, strânsurå”... ceea ce, evident,
contravine flagrant realitå¡ii!*

Dar asta este, desigur o problemå minorå. De data
aceasta, acel „unul dintre participan¡i” sunt eu, adicå
colegul vostru Gulie. ªi mi-a venit o idee: ce-ar fi så
dau materialului forma unei cronici ilustrate? Pentru
cå pe 29 am fost mai mul¡i comparativ cu alte luni,
„mis-en-place”-ul gazdelor a avut loc la parter (¿i nu
la etaj), pentru prima datå la o singurå maså mare (¿i
nu la 4-5) cum eram obi¿nui¡i. Iar eu i-am fotografiat
mai pe to¡i. Deci o fotografie ¿i o legendå, chestie
clasicå. Nu råmâne decât så-mi spune¡i dacå v-a
plåcut. Deci, pe conturul mesei, în sens anti-trigono-
metric, începe¡i:

Nae Enescu, foarte
„deschis”, în timp
ce Radu Stoian
degustå ... o apå.

Miticå Mirea, Marian Grådi¿teanu ¿i  George
Caragea, dezbateri ... termice!

Ani Vanca, Coca ¿i Costel Dumitru.

Florian Drågånescu,
Proful nostalgic!

Adrian Popa sus¡ine, documentat, un
demers la Gigica Sorescu.
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Marinicå Moise, Pace vouå tuturor!

Nae cu aparatul foto, Riri Pop cu „clan¡a”¿i
Mirel Vanca... disperat!

Caia¡å „pe problemå” ¿i Stånel Bone:
Înainte, ce Mama Dracului!

Gabi ¿i Jorj Vasile, schimb de opinii cu Mircea
Zainea, zis „Spicika”.

Costel Marin: Må mai gândesc!

Emil Dumitrescu ¿i Costel Constantin: terapie
de cuplu !

Desigur nu a lipsit compartimentul logistic, fårå de
care nimic nu se face, sau ¿i mai råu, nu iese de loc
bine: Corina Firu¡å, Rodica Nicolescu ¿i Nina
Olaru.Trebuie så le cer scuze pentru absen¡a imaginilor,
dar de fapt au fost atât de ocupate cå n-am reu¿it så le
surprind pe teren... (adicå în jurul mesei).

Oricum, mea culpa !

Subiectele multiplelor discu¡ii purtate în jurul
mesei celei mari, au fost ¿i ele tot multiple. Fiecare
„atelier” a abordat temele preferate, pe care
bineîn¡eles cå nu le pot reda. Dar pot în schimb så
relatez cå s-a dezbåtut în plen subiectul la ordinea
zilei ¿i anume detaliile ¿i stadiul pregåtirilor pentru
Marea Adunare “45”, din 15 septembrie a.c.

Asta a fost. Pe curând !
Fotoreporter: Tot eu.

Jorj Vasile ¿i... fotogenia!

*NR: Gulie n-a în¡eles oare, tocmai el care este un pontos, cå “Adunatura” este un cuvânt folosit în mod inten¡ionat,
de cåtre Adrian, fondatorul acestei rubrici?
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Duminicå diminea¡å, cum „cålåtorului îi stå bine
cu drumul”, ne-am îmbarcat – dupå micul dejun – în
„limuzinele” proprii ¿i ne-am îndreptat spre Sud,
mergând paralel cu ¡årmul pe o autostradå la care încå
se mai lucreazå, ¡inta excursiei fiind Nesebår-ul.
Drumul, deosebit de frumos (aceea¿i mixare de
înål¡imi – pe partea dreaptå, în sensul nostru de mers
¿i jos, undeva în spatele unui mal abrupt – pe partea
stângå, întinsul albastru al Mårii Negre – ce nedreaptå
denumire!). Depå¿im periferic Varna ¿i trecem pe
podul imens arcuit peste lacul Varnensko folosit ¿i
ca danå, ca port de iernat pentru iahturi ¿i alte
ambarca¡iuni de agrement etc, oferindu-ni-se o
priveli¿te superbå a acestuia (pe partea dreaptå) ¿i a
mårii (pe stânga).

ªoseaua se îndepårteazå de mare, tangentând-o
din nou la Bjala (alta decât cea de lângå Ruse), Obzor,
Slâncev Briag ¿i uite a¿a, ajungem la Nesebår.
Påråsim ¿oseaua, luând-o la stânga spre mare, aproape
în sens invers ¿i  – dupå ce rulåm pe o fâ¿ie îngustå
de påmânt, “gâtul peninsulei”– ne vedem obliga¡i så
parcåm, întrucât orå¿elul vechi (a¿ îndråzni så-i spun
chiar antic) este vizitabil numai perpedes.

Cetatea a fost fondatå la sfâr¿itul mileniului al
doilea înainte de Hristos. La început, a fost o a¿ezare
tracå numitå Messambria, sufixul „bra” însemnând
în limba tracilor “ora¿”, “cetate” (zidurile fortifica-
¡iilor descoperite, probeazå acest lucru).

La sfâr¿itul sec. 6 Î.C., cetatea devine colonie
doricå, fiind încor-poratå în lumea greceascå.
Coloni¿tii au fortificat ora¿ul, au construit vapoare,
au înål¡at temple ¿i un teatru. Interioarele caselor erau
împodobite cu statuete de zei, de fete frumoase, de
animale, din teracotå. Au apårut primele ateliere de
ceramicå, au fost båtute monede din aur, argint ¿i
bronz. Messambria avea legåturi comerciale cu
ora¿ele de la Marea Neagrå, Marea Egee ¿i Marea
Mediteranå.

În anul 72 Î.C., cetatea este cuceritå de legiunile
romane. Autoritå¡ile ora¿ului au predat pa¿nic puterea,
pentru a salva ora¿ul ¿i popula¡ia. Romanii au conservat
zidurile  fortifica¡iilor ¿i multe clådiri publice. Ei au
construit sisteme de alimentare cu apå.

Dupå anul 395, când Imperiul Roman a fost divizat,
Messambria a fost incorporatå în grani¡ele Imperiului
Roman de Råsårit, cunoscut mai târziu ca Bizan¡.

Multe biserici ¿i noi ziduri de fortifica¡ii au fost
ridicate dupå acceptarea cre¿tinismului ca religie
oficialå.

În anul 812, bulgarii (statul bulgar se constituise în
secolul 7) reu¿esc dupå douå såptåmâni de asediu, så
cucereascå ora¿ul,  pentru aproximativ 50 de ani. În
aceastå perioadå, cetatea a purtat pentru prima datå
numele de Nesebar.

Mini- jurMini- jurMini- jurMini- jurMini- jurnananananal de vacl de vacl de vacl de vacl de vacan¡å cuan¡å cuan¡å cuan¡å cuan¡å cu
rrrrromâni pe comâni pe comâni pe comâni pe comâni pe coasoasoasoasoasttttta bulgaråa bulgaråa bulgaråa bulgaråa bulgarå

 - pseudo tratat de geografie turisticå comparatå -
partea II - Nesebår

Adrian Popa
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În 863, bizantinii recuceresc Nesebar-ul, dar în
august 917, în urma victoriei ¡arului Simeon în
„Båtålia de la Ahelaj”, acesta revine bulgarilor.

În 1366, Nesebar este cucerit de contele Amedeu
al IV-lea de Savoia, care-l då în dar împåratului
bizantin.

În 1453, odatå cu cucerirea Constantinopolului,
otomanii ocupå Nesebar-ul. Încå mult dupå cåpåtarea
independen¡ei de cåtre Bulgaria, ora¿ul avea o
popula¡ie turcå numeroaså. Încå în deceniul al 7-lea
din sec. XX, pe stråzile pitore¿ti ale Nesebar-ului
puteai vedea me¿teri cu fesurile pe cap, stând turce¿te
¿i formând prin ciocånire ibrice din aramå ¿i altele.

Aståzi este evident cå ora¿ul se bucurå de o
excelentå administra¡ie ¿i un management turistic
deosebit. Po¡i admira numeroase monumente – din
toate perioadele istorice parcurse – sau obiecte
rezultate în urma descoperirilor arheologice (vase
antice, statuete, amfore). Re¡in aten¡ia bisericile
(unele restaurate, iar cele par¡ial în ruinå, foarte bine
conservate) din sec. 13-14, dintre care vechea
Mitropolie, denotå importan¡a pe care o avea ora¿ul.

Casele vechi, bine între¡inute ¿i locuite,
magazinele de suveniruri, micile restaurante ¿i
cafenele dau un pitoresc specific ora¿ului.

Portul  din partea de sud a ora¿ului, mozaicurile
grece¿ti, biserica Sf. Sofia, datând din sec. 5-6, baia
turceascå din sec. 17, sunt laolaltå o în¿iruire anostå
de minunå¡ii care î¡i opresc pa¿ii aproape din zece în
zece metri.

În 1983, la cea de a 7-a Sesiune a ora¿elor „Word
Heritage” („Mo¿tenitoarele” sau „Urma¿ele Lumii”),
care a avut loc la Floren¡a, vechiul Nesebår a fost
inclus pe lista acestor ora¿e, primind o diplomå
UNESCO. Pe deplin meritatå! Så nu uitåm cå acest
ora¿ este mai vechi decât Roma.

Cu pårere de råu, încårca¡i cu impresii de ne¿ters
din amintire, a trebuit så påråsim totu¿i Nesebår-ul ¿i
så ne îndreptåm – pe acela¿i drum -  spre re¿edin¡a
noastrå temporarå, Albena.

A doua zi, dupå copiosul mic dejun de la
„Slavianca”, am format iar coloana de “limuzine”
(inclusiv “Matizul” lui Radu) ¿i am pornit spre caså.

Fotoreporter: Mirel Vanca
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Dupå excursia în Mexic de acum doi ani, care mi-a
deschis gustul pentru civiliza¡iile precolumbiene din
America Latinå, am început så må gândesc la Peru.

Drept care, con-
form obiceiului, cu
doi ani înainte de
plecare am cules
din internet tot ce
am gåsit, am
comandat cår¡i ¿i
am privit toate
filmele documen-
tare pe care le-am
gåsit prin satelit.
Dupå care am
început så le
studiez, citind ¿i
recitind. A¿a cå,
odatå  ajuns la fa¡a

locului, eram la curent cu istoria veche a inca¿ilor ¿i
a altor popoare care i-au precedat, precum ¿i cu
învingerea acestui mare ¿i puternic imperiu de cåtre
o mânå de spanioli – o enigmå ¿i azi, greu de explicat.

Datå fiind starea sånåtå¡ii mamei Sandei, care
poate fi låsatå singurå doar pentru câteva ore, am
plecat singur, Sanda urmând så viziteze Malta dupå
întoarcerea mea.

Spre deosebire de Mexic, am ales o formulå
apropiatå de circuit-aventurå, ¿i, din påcate, la limita
actualelor mele posibilitå¡i fizice, astfel cå m-am
întors epuizat. Totu¿i, sunt mul¡umit cå nu am fost o
frânå pentru ceilal¡i ¿i, cu o singurå excep¡ie, am fåcut
tot ceea ce fåceau ¿i ei.

Grupul a fost format din opt persoane - dintre care
douå au trebuit så se întoarcå din motive familiale -
¿i conducåtorul grupului, care se ocupa mai mult de
probleme organizatorice. Am avut ghizi locali.

Transportul s-a fåcut cu un solid microbuz Ford de
zece locuri, cu care am fåcut sute de km de drumuri
proaste, neasfaltate, plus vreo trei treceri de râuri prin
vad, lucru imposibil pentru un autocar de 40 de locuri.

Lungimea traseului a depå¿it 4000 km, Peru fiind
de 2,5 ori mai întins ca Fran¡a. A inclus ¿i douå zboruri
interne, plus unul cu un mic avion, deasupra liniilor
de la Nazca.

Fåcând o compara¡ie, Mexicul te uluie¿te prin
nivelul artistic al elementelor piramidelor ¿i tem-
plelor, precum ¿i prin Muzeul de Arheologie din
Mexico-Ci ty,
absolut uluitor,
cei care ve¡i avea
¿ansa så trece¡i
pe acolo nu
trebuie sub nici
un motiv så-l
ocoli¡i. Având o
infrastructurå
rutierå bine puså
la punct, auto-
carul este absolut
suficient.

Peru te
cople¿e¿te prin
naturå ¿i relief,
elve¡ienii cred cå sunt verzi de invidie când îl viziteazå.
Ca nivel artistic, în afarå de ceramicå ¿i alt artizanat,
este mult sub nivelul Mexicului. Ce te impresioneazå
este ¿tiin¡a cu care au fasonat monoli¡ii care formeazå
temeliile, înalte de vreo 2-3 m, ale fostelor palate
distruse de spanioli, care au clådit catedrale pe deasupra
acestora. Drumurile fiind în general proaste sau, mai
bine zis, trebuie så circuli pe drumuri proaste dacå
vrei så vezi ceva, un 4x4 sau ceva asemånåtor este
indicat, dacå nu indispensabil.

O concluzie, dupå ce am våzut starea a douå im-
perii precolumbiene: spaniolii au fost singura putere
colonialå care a cåutat  så  ¿teargå orice urmå a culturii
unui popor: palate ¿i temple dårâmate, codexuri
råzuite peste care au scris texte religioase, credin¡e,
dansuri ¿i cântece interzise, chiar ¿i anumite culturi
agricole interzise, må rog, nici chiar ru¿ii nu i-au
depå¿it. Iar din cauza comportårii complet neome-
noase, popula¡ia indigenå a scåzut de la 12 milioane

Excursie în Peru
5 – 27 iunie 2006

- partea întâi -
Nicolas Sourou

CoCoCoCoCorrrrreeeeesponden¡åsponden¡åsponden¡åsponden¡åsponden¡å
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în 1525 la 615 mii în 1754. Dominicanii, care au fost
capii råutå¡ilor, umblau din sat în sat cåutând obiecte
de cult ¿i interogându-i pe indieni ca så afle unde
sunt situate huaca, locurile sau obiectele lor sacre,
ca så la distrugå. Celelalte puteri coloniale, englezii
de exemplu, nu au dårâmat Taj Mahal, francezii nu
au darâmat Angkor Vat, olandezii nu au dårâmat
Borobudur! Doar americanii erau cât p-aci så lanseze
prima bomba atomicå peste Kyoto, înså se pare cå
vizibilitatea nu a fost bunå. ¥n privin¡a portughezilor
nu pot så må pronun¡, nu am studiat chestiunea.

Peru are trei regiuni distincte: zona Amazonului
– selva, unde tråiesc 10% din locuitori, zona de coastå
cu 52% din locuitori, ¿i sierra, unde tråie¿te restul
popula¡iei.

Coasta, scåldatå de curentul Humboldt, care vine
de prin preajma Antarcticii, este complet aridå. Apele
sunt înså foarte bogate în pe¿te. Cum apa este rece ¿i
nu se evaporå, nu plouå. La Lima ¿i Trujillo, pe care
le-am vizitat, este tot timpul o cea¡å u¿oarå, care este
împinså de vânt ¿i urcå flancul muntelui. Chilienii
au instalat în unele locuri, un fel de nåvoade care se
umezesc ¿i din care colecteazå apå pentru iriga¡ii.

Selva nu am vizitat-o, se pare cå mai sunt resturi
ale grupårii maoiste Sendero luminoso, cu care nu e
bine så ai de a face. De fapt ¿i restul î¡i poate oferi
surprize. La un moment dat, nu mai ¡in minte zona,
având autoriza¡iile de rigoare, am urmat un drum
privat care traversa teritoriul unei exploatåri aurifere.
Ghidul ne-a spus la sfâr¿it cå e mai scurt cu 200 km,
¿i cå pe drumul normal, din când în când, autocarele
sunt oprite de ho¡i la drumul mare ¿i turi¿tii sunt låsa¡i
în “nudul gol”!

Sierra, partea cea mai frumoaså, culmineazå la
6768 m cu vârful Huascaran. ¥n aceea¿i zonå am
admirat Cordiliera Blanca ¿i Cordiliera Negra, cu
lacuri de munte în care se oglindeau albastrul cerului
¿i albul ghe¡arilor. Peisaj de vis, într-un soare orbitor.
Acolo am fåcut cuno¿tin¡å pentru prima oarå cu
efectele altitudinii de 4000 m. Dacå e¿ti pe teren plat,
totul e în regulå, înså cum încerci så urci måcar un
tåp¿an, î¡i pierzi råsuflarea. Am încercat cu coca, pe
care to¡i o molfåie împreunå cu o bucå¡icå de soda,
înså probabil cå trebuie så faci asta cu mult timp
înainte, cåci nu a dat nici un rezultat, în afarå de faptul
cå are o amårealå scârboaså. Tot ce am sim¡it a fost o
amor¡ealå a gingiei ¿i a pielii obrazului, acolo unde
¡ineam gogoloiul. Din cauza asta, inca¿ii o utilizau
ca anestezic, când fåceau opera¡ii, printre care ¿i
trepana¡ii ale craniului. Am våzut scåfârliile unor
«pacien¡i» care supravie¡uiserå, osul crescuse dupå
opera¡ie. Se bea ¿i mate de coca, ceai, înså trebuie så
pui mult zahår. Frunzele de coca nu sunt un drog,
doar derivatele ob¡inute din ele. ¥n Peru, consumul
este absolut legal, doar cå nu po¡i scoate din ¡arå nici
cea mai micå frunzå sau såmân¡å. Dându-le frunze
de coca, spaniolii îi obligau pe indieni så lucreze 48
de ore fårå întrerupere în minele de argint – adevårat
iad – de la Potosi, în Bolivia.

La sosirea lor, spaniolii au fost surprin¿i gåsind
un imperiu perfect organizat, chiar birocratic, o
agriculturå mai dezvoltatå decât cea europeanå,
15000 km de drumuri pavate, dintre care unele
permiteau înaintarea în front a ¿apte cålåre¡i, servicii
de mesageri pede¿tri prin care Inca, aflat la Cusco,
era la curent cu ce se întâmpla la Quito, la 2000 km
depårtare, în numai cinci zile ! Surprinzåtor este
faptul cå nu s-a gåsit nici o urmå de scriere, în afara
unor inscrip¡ii pe ni¿te boabe de fasole. Speciali¿tii
î¿i pun întrebarea cum o informa¡ie transmiså din gurå
în gurå de 1000 de mesageri, fiecare alergând cam 2
km, nu ajungea complet denaturatå la destina¡ie. Mai
ales cå cel care trebuia så predea ¿tafeta trâmbi¡a dintr-
o scoicå înainte de a ajunge la destina¡ie, ca så-l
gåseascå pe urmåtorul gata så-i sfârâie cålcâiele, fårå
så aibå timp de explica¡ii. Este drept cå aveau un
sistem numit quipus, ni¿te fire din diverse materiale,
de diverse culori ¿i grosimi, cu fel ¿i fel de noduri,
în¿irate pe un bå¡, înså se considerå cå erau folosite
de administra¡ie ca så fie la curent cu numårul de
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familii, recolta strânså, numårul de råzboinici
disponibili etc. Construiserå peste râuri poduri
suspendate din fibre vegetale, cele douå cabluri de
rezisten¡å având grosimea coapsei unui om. Spaniolii
le-au utilizat ca så treacå tunurile ¿i cavaleria! Ultimul
pod, peste râul Apurimac, a fost distrus în 1890. ¥n
afarå de aceste aspecte, încå dispunea de putere
absolutå, iar pedeapsa cu moartea era aplicatå, de
exemplu, celui care cåuta så iaså din ora¿ nu pe la
punctele de vamå, sau celui care, deplasat farå voia
lui de la un capåt la celålalt al imperiului, îndråznea
så nu se ducå, sau så se întoarcå ! Sunt compara¡i de
mul¡i istorici cu potenta¡ii imperiilor absolute asiatice.
Cu toate astea nu au practicat sclavagismul, iar
sacrificiile umane au fost un fenomen izolat, spre
deosebire de azteci ¿i maya¿i, la care acestea luaserå
o amploare absolut înfioråtoare.

Spre deosebire de Mexic, unde nahuatl nu este o
limbå oficialå, în Peru, pe lângå spaniolå, quechua
este a doua limbå oficialå, iar în sudul ¡årii se mai
vorbe¿te ¿i aymara.

Am poposit mai întâi la Lima, ora¿ de ¿apte
milioane de locuitori. ¥n centru sunt de våzut câteva
catedrale, palate ¿i monumente, înså nimic din epoca
precolumbianå. Pe malul Pacificului este un cartier
reziden¡ial, Miraflores, locuit de påtura înståritå.
Toate casele ¿i blocurile sunt înconjurate de ziduri
de 3 m înål¡ime, în vârf cu cioburi de sticlå, ¡epi,
¡epu¿e ¿i cârlige metalice. Ca ¿i cum nu e de ajuns,
majoritatea au în vârf ¿i un gard electrificat. Nu am
putut afla cu ce tensiune, 380 V, ca så-i lase ¡epeni
pe amatorii de ascensiuni, sau cea utilizatå la ¡arcurile
pentru vaci. ¥n rest, ora¿ul este o mahala întinså, cu

cartiere unde turistul nu trebuie så punå piciorul.
Såråcia îi sare în ochi. Furturile sunt la ordine zilei,
mai toate pråvaliile, hotelurile, restaurantele au vigili
la poartå. Iar noaptea, por¡ile metalice sunt încuiate
cu câte patru lacåte barosane. La casa unui super-
market obi¿nuit, ca în Fran¡a, am scos teancul de bani,
cât timp casiera fåcea socoteala. O doamnå care ståtea
la coadå mi-a facut semn sa-i pun înapoi în buzunar.
¥n concluzie, cu câteva excep¡ii, nu este un ora¿
turistic. Altfel, oamenii sunt foarte calmi, nu am auzit
pe nimeni så ridice glasul, sau så se certe. ¥n ciuda
ambuteiajelor de nedescris ¿i al unui dispre¡ total fa¡å
de regulile de circula¡ie, singura manifestare de
nemul¡umire este claxonul. Nici vorbå så se scuipe,
sau så se ia la båtaie, cum am våzut la Bucure¿ti! Am
vizitat muzeul arheologic, destul de modest (våzusem
înainte de plecare, la Petit Palais, exponate din di-
verse muzee din Peru), iar din fuga ma¿inii ne-au
mai aråtat un muzeu de artå si unul de picturå italiana.
Muzeul aurului, cât a mai råmas în urma devastårii
¡årii de cåtre spanioli, nu l-am vizitat.

De la Lima am plecat cåtre Huaraz, cu un autocar
cu etaj, care fåcea regulat transport de persoane.
Stråinii au compartiment separat. De acolo am plecat
cu minibuzul cåtre ruinele templului culturii Chavin,
cca 1200 î. Chr. Pentru un turist, templul nu prezintå
nici un interes, înså drumul, foarte råu, este foarte
frumos, ¿erpuie¿te între cele douå Cordiliere, cu
culturi în terase pânå cåtre vârf. ºåranul român ar
avea ce så înve¡e de la localnici, care au ajuns så
cultive porumbul la peste 4000 m! Au vreo 40 de
tipuri de porumb, între care unul negru, din care fac
o bere foarte slab alcoolizatå, mai degrabå limonadå
– chicha morada. Este o încântare så prive¿ti de
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departe terenurile cultivate cu plante de culori diferite.
Este un peisaj tipic andin. Matisse are un tablou care
seamånå cu ce am våzut. Pe drum am î ntâlnit ¿i prima
lamå. Face parte din familia cåmilelor ¿i existå patru
specii: lama, alpaca, huanaco ¿i vigogne. Doar

primele douå sunt domesticite, iar ultima, micå ¿i
foarte sperioaså, då o lânå foarte finå ¿i scumpå. Doar
marile case de modå î¿i pot permite s-o utilizeze. ªi
nu este totul, Inca purta e¿arfe extrem de fine, fåcute
de un trib care vâna lilieci ¿i le torcea pårul, lucru
consemnat de spanioli. ¥n schimb, împletiturile din
lânå de alpaca, de diverse calitå¡i, se gåsesc pe toate
drumurile ¿i sunt foarte ieftine. Lama, de mårimea
unui mågåru¿, nu poate purta o greutate mai mare de
20 kg. ¥n plus, dacå se supårå, scuipå ca Gigi Becali!
Ca ¿i cåmilele, au maxilarul inferior mai îngust decât
cel superior, a¿a cå mestecå alternativ pe fiecare parte.
Carnea este comestibilå, înså nu mi s-a pårut
deosebitå la gust. Se mai månâncå ¿i cochon d’Inde,
n-am gustat înså, animalul fiindu-mi simpatic. Ce mi-
a plåcut au fost supele din tot soiul de legume locale
¿i cebiche ¿i nu mai ¿tiu cum, felii de dorada crudå,
marinate în zeamå de lamâie, cu garniturå de boabe
de porumb, felii de ceapå crudå, alge marine ¿i cartofi
dulci, care seamanå ca formå mai mult cu ni¿te

morcovi gro¿i, iar ca gust cu dovleacul. Fel de
mâncare absolut delicios!

De la Huaraz am plecat cåtre Trujillo, trecând pe
la 3400 m prin parcul na¡ional Huascaran, de care

am mai amintit. Nu credeam cå ¡ân¡arii pot ajunge la
o asemenea înål¡ime ¿i erau viguro¿i, nu glumå! Aici
am våzut «arborele de hârtie», a cårui scoar¡å, maron-
ro¿iaticå, se coje¿te,
având grosimea
unei foi de hârtie.
Aztecii ¿i maya¿ii
se chinuiau så
jupoaie foi de agava
¿i så le punå cap la
cap, ca så aibå pe ce
scrie, iar inca¿ii,
având materialul
murå’n gurå, n-au
inventat scrierea!
Dar vom vorbi mai
departe despre asta.
Apoi am trecut prin canionul del Pato, lung de vreo
60 km. Trujillo, ca toate celelalte ora¿e, exceptând

oarecum Arequipa, nu ne-a
impresionat. Toate au câte o
Plaza de Armas cu câte o
catedralå în stil baroc, nu
såråcåcioase, dar nici cine
¿tie ce. Câte unul mai are un
fost palat sau o locuin¡å de
guvernator. ªi atât.
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La plecarea din Trujillo cåtre Cajamarca, punctul
cel mai nordic al itinerarului, am vizitat Huaca de la
Luna ¿i Huaca del Sol, douå piramide construite pe
la 500 d. Chr, la a cåror restaurare se lucra. Au fost
ridicate pe timpul culturii Mochica sau Moche, cca
500 î. Chr – 700 d. Chr, care au realizat una dintre
cele mai expresive ceramici. Am våzut unele ceramici
murale splendide, descoperite în urma såpåturilor.
Piramidele erau fåcute din chirpici, care din cauza
climatului uscat nu s-au deteriorat. Doar vânturile,
cåutåtorii de comori ¿i dominicanii le-au produs
stricåciuni. Aproape alåturi am vizitat ruinele
ora¿ului Chan Chan, 22 kmp, cea mai mare localitate

precolumbianå din Peru, cca ¿aizeci de mii de
locuitori, construitå tot din chirpici, pe la 1200, de
culturå Chimus. Este realmente imenså, po¡i så te
pierzi dacå e¿ti singur. Este înconjuratå de ziduri de
8 m înål¡ime. ªi piramidele ¿i ora¿ul erau påråsite la
venirea spaniolilor. Nu se ¿tie de ce, se presupune cå
din cauza schimbårilor climatice, provocate de El
Nino. Pe ghida localå o chema … Maritsa! I-am spus
cå numele existå ¿i la noi, fårå så-i spun cine-l poartå.
Se pare cå se cåpåtuise cu el de la o cântårea¡å en
vogue la ei, atunci când s-a nåscut.

Ei …, ¿i am ajuns la Cajamarca, unde s-a jucat
soarta imperiului! Dar aici, trebuie så facem pu¡inå
istorie. Inca¿ii (Inca era împåratul, poporul nu se ¿tie
dacå se numea a¿a), apar în istoria povestitå, în jurul
lui 1200 ¿i se presupune cå au existat ¿apte Inca semi-
legendari, dupå care au urmat, pânå la sosirea
spaniolilor, al¡i ¿ase Inca despre care existå date
sigure. Prin 1450 au avut un mare Inca, Pachacutec,
care a supus triburi ¿i a unificat un imperiu imens,
care cuprindea Peru, Ecuador, o parte din Bolivia,

din Argentina ¿i din Chile. ¥n prejma sosirii
spaniolilor, strånepo¡ii lui, Huascar ¿i Atahualpa se
råzboiau pentru putere, Atahualpa învingând pânå la
urmå. Acesta a aflat de sosirea la Cajamarca a lui
Francisco Pizarro cu 170 de solda¡i ¿i cu o parte din
indienii råma¿i credincio¿i lui Huascar. Aflase ¿i cå
aveau tunuri, cai, armuri ¿i arme de o¡el, înså era
mai mult curios decât îngrijorat. Pizarro î¿i trimite
fratele, Fernando, pentru a-l atrage pe Atahualpa în
capcanå. Fernando a fost primul ¿i ultimul spaniol
care l-a våzut în toatå splendoarea func¡iei sale.
Atahualpa a acceptat så-l primeascå, doar când a aflat
cå este fratele lui Francisco, înså servitorii lui îi ¡ineau
în fa¡å o perdea, prin care Fernando nu-l putea vedea,
iar Inca nu i se adresa în direct. Se pare cå spaniolii
au vrut så-l impresioneze manevrând caii atât de
aproape, încât spuma lor i-a stropit hainele. Atahualpa
a råmas impasibil, înså indienii care au dat semne de
fricå au fost executa¡i seara, împreunå cu familiile
lor. Conform în¡elegerii, s-a dus så-l întâlneascå pe
Pizarro la Cajamarca. Acesta î¿i postase oamenii ca
så poatå declan¿a un atac surprizå. Cronicarii spun
cå înghe¡aserå de groazå våzând dealurile din jur
în¡esate cu cca 40000 de råzboinici. Pizarro îl trimite
pe un dominican så-i cearå lui Atahualpa så se
cre¿tineze, întinzându-i Biblia. Acesta o ia, o întoarce
pe fa¡å ¿i pe dos, dupå care o aruncå pe jos.
Dominicanul strigå “sacrilegiu”, iar spaniolii atacå.
Au fost 3000 de indieni mor¡i, înså nici un spaniol,
iar Atahualpa a fost fåcut prizonier. Crezând cå-¿i
poate råscumpåra libertatea, îi propune lui Pizarro
så-i umple o camerå (care se poate vizita, se nume¿te
Cuarto del Rescate) de 6,7 m x 4,2 m ¿i înaltå de
2,45 m, o datå cu obiecte de aur, ¿i de douå ori cu
argint. Pizarro a acceptat, oamenii lui turtind piesele
mai voluminoase ca så intre mai mult aur. Recolta a
fost trimiså în Spania, unde a fost topitå.* ¥n final,
lui Atahualpa i s-a fåcut favoarea så fie executat prin
strangulare (în 1533) ¿i apoi ars pe rug, în loc så fie
ars de viu. De ce indienii de pe dealuri n-au dat
nåvalå? De ce un imperiu de o asemenea mårime s-a
nåruit ca un castel de cår¡i de joc? Am citit diverse
påreri, i-am întrebat pe ghizi, înså tot nu pot pricepe.

*NR: Aurarii spanioli au fost uimi¡i de frumuse¡ea acestor
piese ¿i au propus ca ele så fie påstrate. Au organizat
chiar o expozi¡ie în palat, ca så o convingå pe
împåråteaså, dar acesta n-a vrut så vadå expozi¡ia ¿i a
dispus ca tot tezaurul så fie topit.
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Bun, acum cå am terminat cu istoria, la Cajamarca,
sau mai bine zis pe înål¡imile care o înconjoarå, la cca
4000 m, lângå un ansamblu de stânci numit orga de
piatrå, am våzut un ingenios sistem de colectare a

apelor de ploaie sau de izvor ¿i de distribu¡ie cåtre
terasele, unele dintre ele, råmase de pe vremea inca¿ilor.

Ei erau mari speciali¿ti în agronomie, în colectarea
apelor de ploaie ¿i a izvoarelor ¿i în construc¡ia de
lucråri hidrotehnice, mergând de la terase pânå la
apeducte ¿i canale subterane pentru aprovizionarea
cu apå, cu nimic inferioare celor romane.

De la Cajamarca am luat avionul pânå la Lima,
dupå care minibuzul pânå la Pisco. Singurul lucru
care se poate spune despre ora¿ este cå a dat numele
unui fel de tescovinå, foarte bunå de altfel. Nu am
procedat la o degustare temeinicå, am preferat så
mergem în portul Paracas ¿i så ne îmbarcåm în ni¿te
¿alupe, cu care am vizitat insulele Ballestas, numite
¿i insulele Galapagos ale såracului, rezerva¡ie pentru
mamifere marine ¿i påsari de mare, printre care ¿i
pinguini. Otariile*, de regulå foarte jucåu¿e, vin în
întâmpinarea ¿alupelor ¿i se întrec în salturi acrobatice

¿i tot felul de giumbu¿lucuri. Insulele sunt vizitate
din când în când ¿i de seniorii Anzilor – condorii –
în cåutarea cadavrelor de otarii. Aici se întâlnesc
curen¡ii El Nino ¿i Humboldt, permi¡ând proliferarea
planctonului ¿i phytoplanctonului, hranå abundentå
pentru pe¿ti. Insulele adåpostesc 160 de specii de
påsåri, lei de mare, ¡estoase de mare ¿i otarii ¿i de unde
se culege guano, îngrå¿åmânt ideal pentru terenurile
agricole, utilizat din cele mai vechi timpuri. De pe
ocean se vede, premergåtor figurilor de la Nazca,
«Candelabrul Anzilor», zgâriat în solul uscat care
acoperå panta muntelui. Func¡ia ¿i semnifica¡ia nu sunt
cunoscute, se pare cå ar reprezenta un cactus din care
se extrågeau substan¡e halucinogene pe care le luau
preo¡ii, pentru a intra în contact cu lumea cealaltå.
Sosirea ¿alupelor deranjeazå mii ¿i mii de påsåri,
nelini¿tite de soarta progeniturilor. Dacå ar avea pu¡in
creier, ar putea så ne gåinå¡eze, folosind tehnica
adoptatå de B 52 în Vietnam: covorul de bombe!

Dupå vizita insulelor ne-am oprit într-o oazå aflatå
lângå cea mai înaltå dunå de nisip din lume: 2000
m, pe pantele cåreia se poate face sky!

Dupå apå, aerul ! Am mers în continuare pânå la
Nazca, unde un mic aerodrom cu vreo 10-12 avioane
de trei locuri plus pilotul a¿teaptå amatorii de zboruri.
Cum pe locurile din spate erau douå fete moarte de
fricå, i-am facut semn în glumå pilotului så facå un
looping pentru ele, cu care ocazie am luat una dupå
ceafå! Trebuie så spun cå atmosfera era foarte
camaradereascå, toatå lumea se tutuia, ceea ce m-a
fåcut ¿i pe mine så må simt mai tânår (eram decanul
grupului, mezina fiind o fata de 25-30 de ani).
Originea, metoda ¿i scopul trasårii pe sol a liniilor
nu se cunoasc. Au fost remarcate pentru prima oarå în
1927 de cåtre un pilot, Maria Reiche, matematicianå*NR: Mamifer carnivor asemånåtor cu focile.
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¿i astronoamå germanå care a råmas acolo vreo 40 de
ani, pânå la moarte, încercând så dezlege misterul. Unii
sus¡in cå liniile drepte ar fi materializarea la suprafa¡a
solului a unor vechi canale de iriga¡ii subterane.
Bineîn¡eles cå nu putea så lipseascå de aici Erich von
Däniken, care le-a declarat piste de aterizare pentru
nave cosmice venite de aiurea. Al¡ii spun cå ar fi un
fel de calendar meteorologic. ¥n privin¡a executårii lor,
mai bine zis a dirijårii executårii de imagini ca
maimu¡a, colibri, påianjen ¿i altele, un american ¿i un
specialist în baloane cu aer cald, descoperind la sol
urmele unui foc, au confec¡ionat un balon cu mijloacele
¿i materialele de epocå ¿i au efectuat un zbor în 1975.
Au reu¿it så se ridice la 80 m, înså aterizarea a fost
atât de brutalå, încât au ajuns la spital.

Trebuie spus cå figurile trasate, dintre care unele
au dimensiunea a douå terenuri de fotbal, trebuie
privite la anumite ore din zi, adâncimea zgârieturilor
fiind foarte micå, de multe ori este dat la o parte doar
stratul superficial de pietre ¿i påmânt. ¥n toate
fotografiile pe care le-am fåcut, nu se våd decât linii
drepte. ¥n orice caz, este o experien¡å unicå, de care-
mi voi aminti toatå via¡a. Dupå asta, am continuat

drumul pânå la Puerto Inca, aflat într-un mic golf,
unde am înnoptat.

Diminea¡a, dupå o scurtå plimbare pe stâncile de
pe malul golfului, am plecat cåtre Arequipa, unul

din cele mai frumoase ora¿e din Peru, unde am
dormit douå nop¡i. De fapt, frumos este doar centrul,
cum te îndepårtezi dai de aceea¿i mizerie ca la Lima.
Am sosit în acest ora¿ de un milion de locuitori, cu
o zi înainte de o procesiune religioaså organizatå
de Compania lui Iisus. Asta m-a mirat, ¿tiind cå
face parte din ordinul iezui¡ilor, pe care îl ¿tiam
desfiin¡at de nu ¿tiu care papå. Ghidul m-a asigurat
cå nu!!! ¥n pia¡a centralå a ora¿ului, elevi ai nu ¿tiu
cåror ¿coli, folosind rumegu¿ de lemn în diverse
culori, au realizat pe caldarâm, figuri mai mult sau
mai pu¡in religioase, peste care a trecut procesiunea,
purtând statuia nu ¿tiu cårui sfânt. Totul acompaniat
de o orchestrå care-¡i spårgea timpanele.

La Muzeul Santuario Andino am våzut mumia
veche de cinci secole a unei feti¡e, denumitå Juanita,
care fåcea parte din aristocra¡ia timpului ¿i care a
fost sacrificatå cu consim¡åmântul familiei. Din câte
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se cunoa¿te, copiii erau droga¡i cu sucul unui cac-
tus ¿i abandona¡i în stare de incon¿tien¡å în ghea¡a
care îi congela. Era o mare cinste pentru cei destina¡i
acestui sacrificiu. Juanita a fost gåsitå în urma topirii
unei pår¡i a ghe¡arului din vârful vulcanului Ambato
– 6310 m. Tot în Arequipa am mai vizitat mânåstirea
Santa Catalina, fondatå în 1580, care prin sec XVII

ajunsese så gåzduiascå pânå la 450 de cålugåri¡e ¿i
500 de angaja¡i. Criteriile de admitere erau extrem
de severe: doar fetele de purå origine spaniolå, cu
un trecut irepro¿abil ¿i cu o cau¡iune de 1000 pe-
sos-aur, erau primite. La intrare, fetele trebuiau så
se angajeze så nu vorbeascå, sacrificiu suprem
pentru o femeie! Aveau dreptul så aibå servante,
care puteau, cu aprobarea stare¡ei, så iaså din când
în când. Urmând-o pe ghidå, la un moment dat ne-
am nimerit lângå o u¿å care s-a deschis. A apårut o
cålugåri¡å care a fåcut imediat stânga împrejur când
a dat cu ochii de noi. Edificiul, foarte pitoresc, are
o suprafa¡å foarte mare ¿i, dacå nu urmezi ghidul,
ri¿ti så te pierzi prin labirintul de cur¡i interioare,
scåri, såli ¿i culoare.

Din Arequipa am plecat så vizitåm canionul de la
Colca, al doilea ca adâncime din lume – 3400 m;
primul este cam în aceea¿i zonå ¿i are 3600 m. Ghidul,
zâmbind condescendent, ne-a spus cå adâncimea

canionului Colorado este de 1200 m. La Colca am
atins punctul cel mai înalt al excursiei – 4900 m, tot
fårå cea mai micå senza¡ie de lipså de aer, cu condi¡ia
så nu depui efort. Aici am a¿teptat ceva timp apari¡ia
condorilor, påsåri cu o anvergurå de 6-7 m ¿i care
aproape tot timpul planeazå, folosind curen¡ii
ascenden¡i din canion. Este o pasåre pa¿nicå, månâncå
doar stârvuri ¿i, ca ¿i låstunul – am prins unul la noi
în garaj, a¿a cå ¿tiu despre ce vorbesc – are o muscu-
laturå prea slabå pentru asemenea aripi, ca så-¿i ia
zborul de pe un teren plat. Se opre¿te de regulå pe
marginea unei stânci, de unde se aruncå în gol. A
råmas ¿i acum o pasåre sacrå în Anzi. Pânå la urmå
au apårut vreo zece, parcå special pentru spectacol.
Treceau majestuos, chiar deasupra capetelor noastre,
fårå så fie câtu¿i de pu¡in impresiona¡i de numårul
de autocare ¿i privitori. Se låsase o lini¿te de catedralå.
Pe flancul mun¡ilor se mai våd terasele construite de
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inca¿i, påråsite aståzi.
Am mai våzut ¿i colibri.
Seara am dormit într-un
sat oarecare, Cabana-

conde , în cel mai
pitoresc hotel în care am
stat, o încrengåturå de
scåri exterioare care
duceau cåtre camere
construite din lespezi de
piatrå. Se vedea mâna
unui arhitect.

Diminea¡a am plecat cåtre Puno, târg infect, aflat
pe malul lacului Titicaca. ¥nainte de plecare, în târg,
un indian mi-a pus pe
bra¡ un vultur
domesticit, de
mårimea unui curcan.
Dupå care, punându-
mi pe cap pålåria lui
de piele, mi l-a pus pe
pålarie. Domesticit,
domesticit, înså
privindu-i ghiarele ¿i
clon¡ul, nu prea eram
în largul meu! Am
gåsit cå må privea
cam chiondorâ¿!

Majoritatea drumului am mers pe Altiplano, podi¿
mai mult sau mai pu¡in plat, aflat la 3500-4000 m.

¥n mintea mea, Altiplano era un fel de de¿ert fårå
vegeta¡ie, fårå popula¡ie, ceva pustiu. Nici pomenealå
de a¿a ceva! Peste tot sunt râuri, lacuri, bål¡i, påsåri
de tot felul, agriculturå, ¿osele bine între¡inute,
camioane, ma¿ini, biciclete, câte o babå care vine de

nu ¿tii unde ¿i nu ¿tii unde se duce, într-un cuvânt –
via¡å. Satele sunt înså rare, probabil ascunse de
dealuri. Este impresionant så te afli pe un fel de
Bårågan la asemenea altitudine.

Am dormit la Puno.

A urmat una din etapele de neuitat ale excursiei:
lacul Titicaca. Am plecat cu un vapora¿, trecând mai
întâi printr-o zonå care semåna vag cu Delta noastrå,
numai cå trestiile erau mai mici iar canalele mai largi.
Lacul are 180 km lungime ¿i 80 lå¡ime, deci este o
micå mare. Din apele lui, spune legenda, Viracocha,
creatorul, i-a scos pe Manco Capac – primul Inca
legendar – ¿i pe sora ¿i so¡ia lui, Mama Ocllo, plus
încå alte trei perechi. Lui Manco Capac i-a dat un
baston de aur cu care trebuia så încerce påmântul,



Foaie de suflet lunarå a Asocia¡iei „Promo¡ia ’61 MECANICÅ“ 15

iar acolo unde acesta se va înfunda în påmânt, acolo
va fi capitala. Locul a fost Cusco «centrul lumii».
Celelalte trei perechi s-au pierdut pe drum. Pe drum,
ne-am oprit pe ni¿te insule formate din trestie,
ancorate de fundul lacului. Cum trestia rezistå cam o
lunå în apå, în fiecare lunå locuitorii, cåci sunt vreo
10 –12 colibe pe fiecare insulå, trebuie så mai adauge
un strat, cosit ¿i uscat în prealabil. Când mergi pe
stratul de stuf, parcå ai merge pe o saltea pneumaticå

groaså, picioarele ¡i se afundå nelini¿titor. La început,
popula¡ia era formatå din tribul de origine – uros –
care au fost înlocui¡i de aymara, a cåror majoritate
se afla pe teritoriul Boliviei. Ei spun totu¿i cå sunt
uros. Se încruci¿eazå între ei, a¿a cå semnele de
degenerare – fa¡a mongoloidå, dupå câte mi-a spus

un amic doctor – sunt vizibile. Resursele  sunt
pescuitul, vânåtoarea ¿i turismul. La vecinii lor de
pe altå insulå plutitoare am ajuns cu o barcå de trestie,
unde încåpeau 20 de persoane, similarå celei cu care
Thor Heyerdal a traversat oceanul. Ne-am continuat
drumul cåtre insula Amantani, unde urma så fim
caza¡i de un localnic, care ne luase în primire de pe

continent. Insula are 8 km lungime ¿i douå sate,
populatå de 4 – 5000 de locuitori. Nu au nici curent
electric, nici apå curentå. ¥n program intrå ¿i vizitarea
templului zei¡ei Pachamama – påmântul, de la care
primim tot. Numai cå lacul este la 3800 m iar templul
la 4200 ¿i ceva. Am crezut cå o så-mi dau sufletul!
Noroc cå individul, care este ¿i un fel de tåmåduitor,
a cules o buruianå de pe marginea drumului, mi-a
spus s-o frec în palme ¿i s-o ¡in la nas. Se pare cå a
ajutat. A spus cå prime¿te plante ¿i din selva
amazonianå, din care face leacuri. Sus am avut parte
de un magnific apus de soare. Se vedea foarte bine ¿i
Cordiliera Regalå din Bolivia, cu cea mai înaltå
sta¡iune de sky din lume, la vreo 5000 m. Trebuie så
ai plåmâni pentru asta! ¥n tot timpul excursiei am
avut parte de un cer albastru, cum nu vå închipui¡i.
Ziua, când soarele lumineazå, este cald chiar ¿i iarna.
¥nså este suficient så apunå, cå se face frig ¿i în unele
locuri apa înghea¡å. La întoarcere, la maså – frugalå
– gazda ne-a vorbit mult, era un tip inteligent înså
neinstruit. Ascultându-l vorbind despre zei (pe insulå
mai este un munte cu un templu dedicat lui Pachatata
- n-am în¡eles legåtura dintre mama ¿i tata) l-am rugat
pe ghid så-l întrebe dacå pe insulå este vreo bisericå
sau måcar vreun preot. N-a apucat så-l întrebe, cå
ne-a povestit el. La sosirea spaniolilor fuseserå bine
în¡eles cre¿tina¡i la gråmadå, înså profitând de pozi¡ia
lor retraså ¿i de vecinåtatea triburilor aymara, pânå
de curând foarte råzboinici ¿i curajo¿i, cam fuseserå
låsa¡i în plata Domnului. Au mai venit dupå asta ni¿te
evangheli¿ti, au mai încercat ¿i ni¿te adventi¿ti, i-au
civilizat ni¡el, înså au vrut så le schimbe felul de a
tråi, printre care ¿i suprimarea cåsåtoriei de probå.
Atunci s-au burzuluit, i-au luat la goanå – cum s-a
întâmplat ¿i în sate mexicane mai retrase – ¿i au
revenit la vechea lor  religie andinå. Am fost surprins
våzând persisten¡a obiceiurilor inca¿e. Printre care,
faptul cå påmântul este dat în exploatare de cåtre
comunitate în loturi, func¡ie de componen¡a familiei.
Nu este proprietate privatå. Toate loturile, împrej-
muite cu ziduri fåcute din pietre, sunt amenajate în
terase, de la bazå pânå în vârful muntelui. Doar
chinezii au fost capabili så facå un asemenea lucru.
Cum nu au sobe în camere, nici în cea în care ne-au
servit cina, m-am ales cu o bron¿itå pe care am adus-o
la Paris.

va urma
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... pentru cine-i nåscut în septembrie:

1 septembrie: Marin Constantin

2 septembrie: Hitzig Emilian

3 septembrie: Albert Mircea &

Vladimir Hovnanian

6 septembrie: Florica Albu

6 septembrie: Dan Radu Dinescu

8 septembrie: Matilda Pascu Ilie

12 septembrie: Nicolae Suruceanu

14 septembrie: Gheorghe Caragea

22 septembrie: Ilie Iancu

Adrese de e_mail:
- completare -

Radu Mihalcea:
ra2006mi@yahoo.com

Vasile Stein
reuven.stein@cox.net

Mihai Stånciulescu
stanciulescumihai@ipip.ro

A¿teptåm så ne comunica¡i ¿i alte adrese.

Caseta redac¡ionalå
Redactor fondator: Adrian Popa
Redactor ¿ef: Corina Firu¡å
tel/fax 021.2237106, ed_alcor@yahoo.com
Redactori ¿ef adj.: Mirel Vanca, Radu Gruia
Tehnoredactare computerizatå: Cori Simona Ion
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“““““AAAAAm gusm gusm gusm gusm gustttttat din rat din rat din rat din rat din raiulaiulaiulaiulaiul
amerameramerameramericicicicican”an”an”an”an”

Acesta este titlul unui amplu articol înso¡it de
fotografii, pe care-l vom publica probabil în serial,
despre vizita fåcutå în luna iulie de cåtre o “echipå”
a redac¡iei ziarului nostru, în SUA – respectiv la
Chicago, Niagara, New York ¿i Las Vegas.

Vizita a fost urmarea unor invita¡ii lansate la modul
general de cåtre colegii no¿tri Rodica ¿i Radu, Emil
¿i Alexandra. Cum s-a ajuns ca invita¡ia så devinå
realitate, ve¡i vedea în numårul viitor.

O searå de concert în Milenium Park din Chicago.

O bucå¡icå din faimosul bulevard Strip din Las Vegas.
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