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Mirel Vanca
Acesta este titlul unei piese de teatru scriså de unguroaica Katalin
Thurócyz ¿i aflatå în repertoriul teatrului Odeon din Bucure¿ti. Este
vorba, ca ¿i în cazul nostru, de întâlnirile periodice ale unor fo¿ti colegi.
Am våzut de curând spectacolul ¿i am fost repede tentat så fac o paralelå
între întâlnirile lor ¿i întâlnirile noastre. Expresiile (în ghilimele), uneori
neortodoxe, le-am preluat din spectacol.
ªi ei se învârteau în jurul vârstei de 70 de ani ¿i se întâlneau tot joia.
Fac o parantezå ca så vå semnalez faptul cå tot mai mul¡i fo¿ti
colegi, de la diverse ¿coli ¿i facultå¡i, au început så se întâlneascå în
ultima joi din lunå, la restaurante din Bucure¿ti. Så fi luat exemplul
nostru? Inchei paranteza.
Spre deosebire de noi, ei se întâlneau acaså la una dintre colege,
mare bucåtåreså, care îi delecta cu mâncåruri neao¿e ungure¿ti. În joia
în care au fost surprin¿i de scriitoare, au fost servi¡i cu piftie, supå de
tåi¡ei cu carne, caldabo¿, tåi¡ei cu varzå. Nu må îndoiec cå în alte joi au
mâncat supå de vi¿ine sau de agri¿e, gula¿, plåcintå cu lucernå sau cu
lobodå etc. Ce mâncåm noi? Într-o joi pe¿te cu måmåligu¡å sau fripturå
cu cartofi pråji¡i, în altå joi fripturå cu cartofi pråji¡i sau pe¿te cu
måmåligu¡å. Pânå aici, scorul este 1:0 pentru ei.
Fiecare bårbat care venea la întâlnire aducea câte o sticlå de båturå
cumpåratå de la magazin. Nici una dintre ele nu se poate compara înså,
cu pelinul de Giurgiu sau molanul de Cålugåreni, sau de Pite¿ti. Scor 1:1.
O parte dintre ei erau ramoli¡i bine, unii erau de-a dreptul senili.
Böske “se cåca” pe pre¿ul din baie al gazdei. Adél venea trågând dupå
ea o leså fårå câine. Sándor, cel mai bine conservat dintre colegi, spunea
la un moment dat: „Când må våd în oglindå, de câte ori må rad, må
întreb ce legåturå am eu cu bo¿orogul acela!”
Despre noi nu se poate spune a¿a ceva. Aråtåm bine ¿i nici nu facem,
nici nu vorbim prostii. Scor 1:2. Conducem noi.
Fetele lor se acuzau, una pe alta, cå s-au curvit la bårâne¡e. Cântau
chiar un cântecel care suna a¿a:
“Te-ai curvit la båtrâne¡e/ recuperezi din tinere¡e
cu ambele mânu¡e recuperezi/ timpul nu ¡i-l pierzi”.
(continuare în pag. 19)
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“Adunatura” de mecanici
¥NT¢LNIREA DIN IANUARIE
Nae Enescu

Iatå cå mai trecu un an, la sfâ¿itul cåruia ne-am
distrat, care cum a putut, începând cu Cråciunul
¿i încheind cu Revelionul. A fost bun, a fost mai
pu¡in favorabil nouå, asta este: l-am bifat la vârsta
proprie ¿i ne-am uitat cu mai multå nostalgie în
oglindå…
Seara de 25 ianuarie 2007, care a fost ca aproape
toate ale iernii actuale (nu prea frig, fårå zåpadå), a
strâns în jurul meselor din restaurantul La Radu,
22 de componen¡i ai asocia¡iei noastre. Privind în
salå am våzut cå lipse¿te familia Bone, mai ales cål a¿teptam pe Stånel cu “lichidul ro¿u-pelin” pe care
l-am gustat în avanpremierå pe 7 decembrie,”acum
un an”.
Dupå pupåturile de rigoare, ne-am a¿ezat la
mese dornici så schimbåm impresii, så ne
împårtå¿im noutå¡i ¿i nu în ultimul rând så ne
exprimåm impresiile privind politica actualå.
Câ¡iva dintre noi ne-am a¿ezat în jurul lui Calypso Dumitru, un fel de “guru”, priceput în
meandrele politicii actuale ¿i posesorul unor
calitå¡i de premoni¡ie privind evolu¡ia
evenimentelor. Adevårul este cå politica internå
¿i cea externå au evolu¡ii aiuritoare ¿i numai
cineva care a dat cu nasu’ pe acolo poate så
descâlceascå påienjeni¿ul evenimentelor ¿i mi¿ma¿urilor politice. Dar la întâlnirea noastrå se
face ¿i marketing: colegul nostru Florian
Drågånescu ne prezintå o inven¡ie proprie menitå
så ne salveze de la înec în propriile noastre
apartamente: un dispozitiv care se monteazå pe
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¡eavå înainte de
robinet ¿i închide
automat apa când
un gurå-cascå a
låsat-o deschiså.
Sondarea pie¡ii se
pare cå este încurajatoare, a¿a cå
Florian are ¿ansa så
ob¡inå sus¡inåtori pentru promovarea inven¡iei ¿i
lansarea produsului pe pia¡å, mai ales cå la prima
estimare nu va costa decât aprox. 30 lei.
Continuåm discu¡iile pe subiectul excursiei în
Grecia, pe care un grup de opt temerari au fåcut-o
incluzând ¿i petrecerea de Revelion. Existå
propunerea ca o excursie similarå så fie
programatå în primåvarå, în aprilie sau mai, în
cadrul cåreia så fie incluså ¿i pu¡inå plajå pentru
dezmor¡irea ciolanelor noastre “cu vechime mare
în exploatare”…
Sigur, cå de fiecare datå, este abordat ¿i
subiectul familie, mai precis evolu¡ia genera¡iilor
de azi ¿i de mâine, care au alte condi¡ii de
dezvoltare ca cele pe care le-am traversat noi.
Dar au condi¡ii mai bune? O realitate a zilelor
noastre este teama de a întemeia o familie a
multor tineri, cauza fiind lipsa locuin¡elor ¿i
salariile mici fa¡å de preten¡iile lor mari. De
exemplu, în catedra noastra sunt 5 fete ¿i 4 båie¡i
la vârsta la care eu aveam deja doi copii, iar ei
câ¿tigå ceva mai mult decât plata între¡inerii ¿i
mâncårii. Poate au situa¡ia asta tocmai pentru cå
au învå¡at bine la ¿coalå, dar nu au luat ¿i lec¡ii
de a se descurca în via¡å. Ar putea cineva så spunå
cå a¿a ceva nu este posibil într-o democra¡ie
normalå ¿i o economie de pia¡å func¡ionalå. Dar
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oare la noi situa¡ia este chiar asta? Democra¡ia
noastrå a råmas tot cea “originalå” á la Iliescu,
iar economia de pia¡å este pu¡in cam sålbaticå!
Citind coresponden¡a cu colegii no¿tri din
raiuri democratice tradi¡ionale, m-au frapat unele
sfaturi – bine inten¡ionate de altfel – precum cå
ar trebui så intervenim în via¡a publicå ¿i så
luptåm cumva pentru ca lucrurile så intre pe un
fåga¿ normal. Este oare posibil a¿a ceva la noi?
Mira-m-a¿! Totu¿i, la prima ¿edin¡å a sec¡iei de
Mecanicå tehnicå de la Academia de ¿tiin¡e
tehnice din România am ridicat problema
învå¡åmântului de la noi ¿i în principal a aiurelii
care s-a fåcut prin reducerea duratei studiilor
politehnice la 4 ani. De asemenea am discutat ¿i
problema supraîncårcårii programei de la
cursurile liceale. La noi în sec¡ie avem ¿i un director general din Ministerul Învå¡åmântului ¿i
Cercetårii, care a promis så încerce o
sensibilizare a celor care au în mâini “pâinea ¿i
cu¡itul”. Slabe speran¡e, pentru cå interesele care
guverneazå actuala stare de lucruri din
învå¡åmânt sunt altele si ele sunt foarte mari…
Noi am învå¡at pe cår¡i editate dupå cele
ruse¿ti, cu mai pu¡inå materie, dar pe care am
putut s-o asimilåm. Pentru noi, cei care am mers
mai departe la Politehnicå, au existat condi¡iile
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de a învå¡a create de admiterea la un nivel superior ¿i de interesul nostru de a deveni ingineri.
Dar cum po¡i preda la matematicå aproape tot ce
am învå¡at noi în anul I cu Simionescu, la ni¿te
copii, care fie nu mai merg la facultate dupå
absolvirea liceului, fie fac alte specializåri decât
cele inginere¿ti! Nici nu mai spun cât trebuie så
înve¡e nepo¡ii mei în clasa a VII-a! Apropo, suma
progresiei aritmetice au fåcut-o într-a VI-a, doar
cå-i spuneau “suma Gauss”!
Poate în viitor vom avea ¿i ni¿te întâlniri
tematice, pentru cå simt accelerarea pulsului
multora dintre colegii no¿tri din afara ¡årii, care
se pare cå sunt mai interesa¡i de problemele
noastre decât noi cei de aici…
Apropo de cei din afarå: asearå (12 feb.), pe la
11h 15’, m-am trezit (la propriu) cu un telefon de
la fostul nostru coleg Sile Ale¿incu, cu care am
sporovåit pânå la 0h45’ despre ce este în lunå ¿i
în stele, dar ¿i pe påmânt... El mi-a spus ¿i despre
un “fost anonim” din anul nostru, care avea påreri
proprii despre anumi¡i colegi, dar pe care le fåcea
cunoscute ¿i båie¡ilor cu ochi alba¿tri… Treaba
lui? Mai vedem…
Pe curând dragi colegi; strânge¡i amintiri bune
¿i rele pe care le vom discuta data viitoare!
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Români fãrã (controale la) ffrront
ier
ontier
ieree
(Revelion românesc 2007 în Grecia)
- partea a II-a -

Adrian Popa

Somnul avant-revelion trebuia så fie reconfortant.
U¿or de spus, dar nu tocmai u¿or de realizat – pentru
mine, cel pu¡in – care visam cu ochii deschi¿i la
mo¿tenirea låsatå Salonicului de împåratul Galerius:
Arcul de Triumf ¿i „Rotunda” (azi biserica „Sfântul
Gheorghe”), bijuterii arhitectonice ¿i în acela¿i timp,
certe valori istorice. Îmi fåceam griji dacå mi-am
asigurat suficiente dovezi fotografice pentru
sus¡inerea acestei aser¡iuni în relatårile mele.

În sfâr¿it, am adormit, trezit apoi la timp de Lucy
pentru bårbierit, du¿ ¿i în¡olit „de fripturå”, astfel cå
toatå trupa, era prezentå la îmbarcarea în autocar
pentru REVELION, organizat la câ¡iva kilometri de
sta¡iunea Paralia, într-o periferie a ora¿ului Katerini.
La sosirea grupului nostru (pe la ora 22,30), sala
(un fel de „polivalentå”, care-¡i sugera revelioane
vangheliene) era pe jumåtate plinå. Numeroasele
autocare ce soseau în continuare cu turi¿ti români
(fiindcå realmente
acolo se petrecea un
„revelion românesc”,
au umplut sala într-o
jumåtate de orå.
Trecând
peste
înghesuiala
cam
exageratå pentru un
„produs de turism
interna¡ional” (de
exemplu, la masa
noastrå de aproximativ
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12 persoane, un scaun a råmas liber, fiindcå nu se
putea instala cineva în el din lipså de spa¡iu), trebuie
så recunoa¿tem buna organizare a servirii. De¿i erau
aproape 600 de meseni, cei aproximativ douå zeci
de chelneri au reu¿it un serviciu irepro¿abil, astfel
încât pânå la hotarul dintre ani, meniul anun¡at era

servit la toate mesele pânå la desert. Bine în¡eles cå
meniul a avut o tentå pregnanat greceascå (mai ales,
la aperitiv), ca ¿i muzica (pânå la „momentul
¿ampaniei ¿i pupatului”, forma¡ia de muzican¡i s-a
produs numai cu muzicå greceascå).
Dupå ce am på¿it în Noul An (moment marcat de
focuri de artificii, care a obligat numero¿i meseni så
iaså afarå så le admire) pe estrada muzican¡ilor, a
apårut un solist care a cântat – cu acompaniamentul
orchestrei – numai muzicå româneascå (preponderent
popularå).
Datoritå unei inspirate ini¡iative a ghizilor firmei
turistice organizatoare, dupå ora 2 a primei zile a lui
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ianuarie 2007, câte un autocar a asigurat din jumåtate
în jumåtate de orå – retragerea la hoteluri a celor
doritori de odihnå.
A¿a se face cå la micul dejun – programat „mai
împins” din cauza sårbåtoririi Revelionului – au fost
prezen¡i destui turi¿ti ¿i mai ales, cei care se
înscriseserå la programul op¡ional „Panorama de pe
muntele Olimp”.
Autocarele ¿i-au adunat amatorii ¿i s-au îndreptat
spre Muntele Olimp, considerat re¿edin¡a celor 12
zei. Olimpul este renumit ¿i pentru impresionanta
Cascadå a lui Zeus ¿i de asemenea prin defileul
ame¡itor sculptat de apå în piatra muntelui. La
întoarcerea din „Excursia la Låca¿ul Zeilor”, se fac
popasuri la Litohora (ora¿ul de piatrå) ¿i la
Pantelimonas – sat grecesc vechi de 500 de ani.
Ajun¿i din nou în Paralia, turi¿tii care s-au våzut
cu zeii (måcar imaginar), au mai avut timp de o
plimbare prin sta¡iune ¿i chiar de „shopping”. Dan
Mihålcescu ¿i-a cumpårat – spre exemplu – un fes
grecesc, fårå de care nici nu mai concepe så-¿i bea
cafeaua cotidianå.
A urmat „tradi¡ionala” maså româneascå în
apartamentul lui Bonelu (bine în¡eles pentru
Mecanicii ’61 participan¡i la excursie) ¿i odihna bine
meritatå.
A¿a se încheia prima zi a anului 2007.
Diminea¡a urmåtoare, devreme, dupå micul dejun
(„bufet suedez”) cu deliciosul iaurt de caprå (pentru
cine-l preferå), toatå lumea ¿i-a coborât bagajele, s-au
mai fåcut pozele de adio în fa¡a hotelului
ACROPOLE ¿i …. îmbarcarea.
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În asentimentul tuturor turi¿tilor, s-a mai fåcut un
tur de Salonic cu un singur popas la „Turnul alb”.
Apoi la drum!
De la microfonul autocarului s-au mai furnizat
informa¡ii istorico-turistice, turi¿tii au admirat
peisajul (la venire era noapte când parcurgeam acest
traseu) ¿i am ajuns la Promachon, punctul de frontierå
între Grecia ¿i Bulgaria.
Mare ¿i plåcutå surprizå: la intrarea în „Free Shop”
ne întâmpinå un afi¿ mare cu urarea „Welcome Bulgaria and Romania to the European Union”.
Trecerea grani¡ei n-a mai fost o problemå. Numai
grånicerii bulgari au mai verificat pa¿apoartele, dar
n-a durat mai mult de un sfert de orå.
Istoria s-a repetat la Ruse, unde am ajuns spre
searå; trecerea frontierei române-bulgare a fost la
fel de facilå.
Dar la Giurgiu, grånicerul s-a plimbat pe culoarul
din autocar, „fåcându-se” cå verificå pa¿apoartele pe
care le ¡ineam în mâini.
Iatå deci cå „am intrat în Europa” cu adevårat!
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IN MEMORIAM
MIRCEA CARAGEA
Radu Stoian

Vestea cå a murit
Mircea Caragea, am
primit-o ca pe un tråsnet,
duminicå 18 februarie
a.c. la ora 2045. Moli,
so¡ia lui Mircea, mi-a
spus la telefon doar atât:
“Radu, a murit Mircea;
m-ar ajuta mult ca voi,
colegii, så fi¡i alaturi de
mine in aceste clipe.”
Dupå ce m-am dezmeticit, am început så-mi
gândesc programul pentru prezen¡a noastrå, a
colegilor, la înmormântarea lui Mircea. Am luat
telefonul ¿i dupå câteva convorbiri cu Pompiliu Albu,
Constantin Chiri¡oiu, d-na Coca Constantin Dumitru
(so¡ia lui Calypso), Rodica Nicolescu ¿i Adrian Popa,
s-a format echipa beneficiarå a Matis-ului meu:
subsemnatul, Adrian ¿i so¡ia lui, Luci. Mar¡i, 20
februarie, pe la prânz, am plecat spre Râmnicu Vâlcea.
Când am ajuns pe strada Mircea Eliade, la casa - în
care eu ¿i familia Popa - mai fuseseråm oaspe¡i ai
familiei Caragea, aceasta era în doliu. Am depus ¿i
noi coroana aduså de la Bucure¿ti - dupå pårerea mea,
una dintre cele mai mari ¿i mai frumoase, din gerbera
ro¿ii ¿i galbene înconjurate de garoafe - pe care era
scris: “Vei fi prezent în amintirea noastrå. Colegii
Promo¡iei ’61 Mecanicå”. Cred cå ne-am gândit la
viitoarele strigåri de catalog, când la pronun¡area
numelui lui Caragea Mircea, se va råspunde “absent
motivat”. Cei doi båie¡i ¿i nurorile, încercau så o ajute
¿i så o sus¡inå suflete¿te pe Moli, de¿i aceasta paråsind din când în când catafalcul lui Mircea,
sprijinitå în baston - conducea ceea ce trebuia fåcut
în astfel de momente. A doua zi, miercuri 21 februarie,
înainte de ora prânzului, cei doritori de a-l înso¡i pe
Mircea pe ultimul såu drum erau atât de mul¡i, încât
pu¡ini au reu¿it så intre în caså, dupå preo¡i, råmânând
så a¿tepte pe trotoarele din fa¡a por¡ii. A venit ¿i
durerosul moment al påråsirii casei de cåtre
“locatarul” Mircea Caragea, când mul¡imea s-a
încolonat în urma ma¿inii, care-l purta pe colegul
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nostru pe ultimul såu drum, destul de scurt - cimitirul
fiind foarte aproape -, drum båtut adesea de el cu
Moli, când mergeau la mormântul soacrei lui
(“Bunica”, pentru noi to¡i). Mircea urma, de acum,
så se odihneascå acolo, “fårå întristare ¿i suspin”.
Dupå slujba din biserica veche, cortegiul l-a înso¡it
pe Mircea la mormant, unde am dat citire cuvântului
de despår¡ire al “Promo¡iei ’61 Mecanicå” de colegul
nostru vâlcean:
Mult prea încercatå Moli, îndurera¡i feciori
Drago¿ ¿i ªtefan, întristatå adunare,
Colegii de facultate din Pormo¡ia ’61 Mecanicå
ai lui Mircea, ne-am cam obi¿nuit - mai ales în
ultimii ani - så trimitem câte un mesager la Cel de
Sus, så “ne aranjeze ploile” pentru când ne-o veni
rândul. ªi, bineîn¡eles cå nu po¡i trimite cu
asemenea solie, decât dintre cei buni. Nu este nevoie
så vå vorbim dumneavoastrå - familiei ¿i
cunoscu¡ilor - despre bunåtatea lui Mircea. Vå
mângâie sufletele så auzi¡i ¿i de la noi, colegii, cât
de bun camarad era ¿i cât de iubit era de to¡i. În
jurul såu era numai bunå dispozi¡ie. Nu supåra pe
nimeni, nu deranja pe nimeni. Dupå terminarea
facultå¡ii, în exercitarea profesiei, s-a remarcat ca
un excelent inginer, dar a råmas consecvent
caracterului såu: în¡elegåtor cu colegii, såritor la
nevoie, corect în rela¡iile de serviciu. Iatå de ce
Mirceo, la¿i în urma ta numai regrete. Regretul cå
ne paråse¿ti a¿a devreme, cå nepo¡ii tåi nu te vor
cunoa¿te, trebuind så creadå “povestirile” celorlal¡i
despre tine. Noi, cei care te-am mai vizitat în ultimii
ani, suntem mandata¡i de to¡i colegii så o
îmbårbåtåm pe Moli, s-o asiguråm de solidaritatea
nostrå în marea-i dragoste ce ¡i-a purtat ¿i så-L
rugåm pe Bunul Dumnezeu så-i dea putere, pentru
a rezista acestei grele încercåri. Ne va fi dor de tine,
Mirceo! Il rugåm pe Domnul Dumnezeul Nostru,
så te odihnes¿i în pace!
PROMOÞIA ‘61 Mecanicã anunþã cu nespusã
tr isteþe cã duminicã 18 februarie a.c.
Dumnezeu a chemat la el pe unul dintre
colegi, ing. Mircea Caragea, stabilit la Rm.
Vâlcea. Exprimãm cele mai afectuoase
condoleanþe ºi asigurãri de apropiere
sufleteascã în aceste clipe de nemãsuratã
durere familiei Moli, Dragoº ºi ªtefan.

Foaie de suflet lunarå a Asocia¡iei „Promo¡ia ’61 MECANICÅ“
Am încercåt o emo¡ie suplimentarå - de solidaritate
colegialå - citind a doua zi, joi 22 februarie, în
cotidianul “Jurnalul Na¡ional - la care familia Mircea
Caragea era abonatå, serparul “Promo¡iel ’61
Mecanicå”, publicat prin grija sufletistei noatre
colege Rodica Nicolescu.
Este evident cå odatå cu trecerea anilor, noi
“Promo¡ia ’61 Mecanicå” råmânem tot mai orfani
de colegi.
¥n orele de priveghi la catafalcul colegului meu
de grupå, am rememorat ceea ce ¿tiam eu despre el.
MIRCEA CARAGEA
Nåscut în 26 iulie 1936, în ora¿ul Turnu Mågurele,
Mircea nu a avut parte de o copilårie prea fericitå.
Mama sa a fost nevoitå så-l dea spre cre¿tere familiei
Marineseu (Elena ¿i Hariton), care i-au fost ca ni¿te
pårin¡i adoptivi, la Zimnieea, unde a fåcut ¿coala
elementarå.
Liceul l-a urmat la Turnu Mågurele, lângå mama
sa Maria ¿i tatål såu vitreg, Marin. A devenit student
la Institutul Politehnic Bucure¿ti, iar din anul III de
facultate, colegul nostru. În timpul studen¡iei a locuit
la Cåminul 303, unde ne-am cunoscut. Nu avea
atrac¡ie ¿i aplica¡ie pentru sport. ¥i placeau în schimb,
lectura ¿i fetele frumoase, pe care avea darul de a le
curta cu succes, el însu¿i fiind foarte drågu¡ (cu pårul
cårlion¡at) ¿i înzestrat cu o convingåtoare conversa¡ie
pentru închegarea unor rela¡ii. Nu este de mirare cå
în timpul anilor de studii, “i-a sucil capul”
domni¿oarei Maria lonescu, studentå ¿i ea la
Facultatea de Chimie Industrialå, cu specializarea
Ingineri economi¿ti. Prietenia lor din studen¡ie a
marcat pozitiv activitatea ¿colarå a colegului nostru,
care ne uimea -în anii terminali- cu proiecte deosebit
de îngrijit elaborate.
Cu prilejul derulårii unor amintiri din facultate -
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- în parte publicate în foaia noastrå de suflet - am
mai vorbit despre colegul Mircea Caragea. ¥mi vine
în minte vizita facutå în grup (Mircea era ¿i el prezent)
la Spitalul nr. 9, profesorului Elly Ruckenstein, care
preda în anul IV cursul de “Precedee ¿i aparate” .
Ideea a fost a colegului Valentin Popescu, care i-a ¿i
urat “însånåto¿ire grabnicå” domnului profesor.
¥ntâmplare sau nu, toatå grupa a promovat cu note
mari examenul de “Procedee ¿i aparate”.
În luna mai 1961, colegul nostru Mircea, s-a
cåsåtorit cu domni¿oara Maria lonescu, pentru colegi
¿i prieteni, Moli. Moli a fost ¿efå de promo¡ie. La
absolvire, în anul 1961, Mircea a fost repartizat la
Întreprinderea Danubiana din Bucure¿ti, unde a lucrat
o perioadå la Seviciul Investi¡ii. Danubiana fiind o
importantå investi¡ie a industriei chimice române¿ti,
cu tehnologie ¿i echipamente din Anglia, Mircea a
beneficiat de o deplasare de o lunå în Marea Britanie.
I s-a oferit posibilitatea så råmânå acolo, înså dorul
de so¡ie ¿i de cei dragi l-a determinat så se urce în
avion ¿i så revinå acaså. În anul 1965, a devenit tatål
primului lor båiat, Drago¿.
Apreciat pentru capacitatea sa profesionalå ¿i
dåruire în muncå, a fost promovat în 1966 ca ¿ef de
sec¡ie la centrala termicå a întreprinderii. Calitå¡ile
de bun manager ¿i excelent inginer, au condus la
numirea sa, în anul 1970, ca inginer ¿ef mecanoenergetic. In to¡i ace¿ti ani, concediile ¿i le petrecea
la Râmnicu Vâlcea, unde se bucura de ospitalitatea
socrilor såi. Mare iubitor de naturå, Mircea î¿i
împår¡ea timpul acestor concedii între lucrul în
grådina socrilor ¿i excursii prin frumoasele locuri
vâlcene.
În anul 1971, Moli care din anul 1969 lucra în
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Ministerul Agriculturii, i-a mai dåruit un fecior: pe
ªtefan.
Anul 1972 a fost un an hotårâtor pentru familia
Caragea. Tatål lui Moli, domnul Ionescu a plecat la
cele ve¿nice, iar soacra lui Mircea le-a propus så vinå
în casa de la Râmnicu Vâlcea.
Moli a abordat cu multå reticen¡å subiectul plecårii
lor din Bucure¿ti, dat fiind cå aveau amândoi o pozi¡ie
foarte bunå: sevicii bune, o garsonierå în centrul
Bucure¿tiului, pe strada Eminescu ¿i î¿i mai
cumpåraserå un apartament în Drumul Taberei. Mircea
a fost înså de acord så påråseascå Bucure¿tiul ¿i så se
mute la Râmnicu Vâlcea ¿i nu ¿i-a manifstat niciodatå
regretul pentru aceastå decizie. Cu toate greutå¡ile
inerente unui nou început, familia Caragea s-a adaptat
rapid la via¡a pe care le-o oferea un ora¿ de provincie.
Mircea s-a angajat la Uzinele de Sodå Govora, iar
Moli la Consiliul Jude¡ean Vâlcea. Datoritå pregå-tirii
profesionale ¿i a seriozitå¡ii cu care abordau sarcinile
primite, amândoi au fost promova¡i. Moli a fost numitå
¿efå de serviciu, iar Mircea, dupå un stagiu scurt de
acomodare, a primit func¡ia de director tehnic.
Familia Caragea ¿i-a crescut copiii cu multå
afec¡iune ¿i gijå, fiind sprijini¡i mereu de mama lui
Moli, pe care Mircea a stimat-o foarte mult. La casa
în care au locuit, au fåcut unele investi¡ii: au dotat
casa cu o centrala termicå proprie, dupå ce au reu¿it
så introducå gazul metan pe stradå, au construit un
garaj pentru rna¿inå, în curte. Fiind un conducåtor
auto foarte bun, sfâr¿itul de såptåmânå ¿i concediile
le petreceau în zonele sålbatice ¿i pitore¿ti din jude¡ul
Vâlcea ¿i cele din apropiere: Gorj, Arge¿, Sibiu.
O pasiune comunå a so¡ilor Caragea era munca în
grådina casei, unde cultivau legume, plantau pomi
fructiferi ¿i vi¡å de vie. Pentru Mircea era un motiv
de bucurie så-¡i prezinte soiurile de vi¡å de vie (printre
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care excela coarna) sau legumele, indiferent cå era
vorba de ro¿ii, vinete sau usturoi.
Marea pasiune a lui Moli erau florile, trandafirii
fiind pe primul plan, dar ¿i bujorii, crinii ¿i
crizantemele. Nu lipseau din grådinå nici cåp¿unile
sau zmeura. La una dintre vizitele mele în casa lor,
colegul ¿i prietenul meu Mircea s-a deståinuit: “ªtii
de ce am produse
a¿a de bune?
Pentru cå atât eu
cât ¿i Moli
punem o parte
din
sufletul
nostru când le
îngrijim”.
Båie¡ii lor au
m o ¿ t e n i t
calitå¡ile
pårin¡ilor, fiind
foarte aprecia¡i;
sunt oameni
destoinici. Drago¿, fiul cel
mare, are o firmå
de consultan¡å ¿i proiectare în domeniul automatizårii,
iar ªtefan este bun în informaticå, firmå al cårei
patron este, creeazå programe pentru calculatoare,
face lucråri de service ¿i ii merge bine.
Familia Caragea are doi nepo¡i: de la Drago¿ un
båiat de zece ani, iar de la ªtefan un båiat de un an ¿i
zece luni.
În urmå cu ¿ase ani, Mircea a fåcut un accident
vascular, a råmas cu o parezå care l-a fåcut din om,
neom. Moli a luptat zi de zi ¿i noapte de noapte pentru
recuperarea lui Mircea. Cu ajutorul unor prieteni din
Olanda, a fåcut rost de medicamente pentru a-l pune
pe picioare, iar - ajutatå de un vecin nemaipomenit
de såritor - fåcea plimbåri zlilnice pentru recuperarea
locomotorie.
Moli a sperat cu disperare cå poate, fåcând atâtea
eforturi, Mircea va putea så participe la întlnirea de
45 de ani de la terminarea facultå¡ii, så fie prezent in
amfiteatrul Politehnicii când se va striga catalogul.
Din påcate, eforturile ¿i grija fenomenalå pe care a
avut-o Moli fa¡å de Mlrcea, nu au avut alt rezultat
decât prelungirea vie¡ii acestuia pânå în ziua de 18
05
februarie 2007, când seara, la ora 19 inima lui a
încetat så mai batå.
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Noi depre NOI
COASTA DE AZUR – LA CÔTE D’AZUR
- partea a III-a Radu Gruia

Programul meu referitor la vizitarea Nisei era
foarte sumar; Mike Hitzig, colegul nostru, îmi fåcuse
douå recomandåri, cu caracter imperativ:
NEAPÅRAT 1. “Så cau¡i o stâncå mare, care
iese din apå ¿i så iei ascensorul, care urcå la 90 de
metri!”¿i 2. “Så te duci la Saint Paul Vence, ca så
vezi grådinile ¿i Funda¡ia MAEGHT, unul dintre cele
mai reputate muzee de artå modernå!”
Deci, în jumåtatea de zi pe care o aveam
disponibilå, ne-am hotårât så cåutåm „stânca”.
Bineîn¡eles pe Promenade des Anglais „stânca” se

dovede¿te a nu fi altceva decât... faimosul Chateau,
cetatea distruså de Ludovic XIV în 1706. Gåsim
ascensorul, care func¡ioneazå ca orice lift de bloc,
dar pentru care cumperi un bilet; urcåm la nivelul
maxim ¿i descindem în spa¡iile unei grådini superbe,
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care te aspirå, pur ¿i simplu. Descoperim, rând pe
rând aleile ¿i col¡i¿oarele înmiresmate ¿i calme, cu
jocurile de lumini ¿i umbre ale razelor soarelui de
dupå amiazå, procesate de vegeta¡ia luxuriantå. Apoi
ie¿im pe terasele etajate care î¡i oferå cu generozitate
vederi „de sus” ale Nisei. Evident cå fac mai multe
cli¿ee ¿i în final, cåutåm o teraså unde så bem o bere.
O gåsim ¿i apoi ne gråbim cåtre lift, pentru cå ultima
coborâre era postatå pentru 18.30. Coborâm ¿i ne
întoarcem agale pe malul mårii. Pânå când ajungem
la... faimosul hotel Negresco.
*
Dominând Golful Îngerilor cu faimosul lui turn
roz, Hotelul Negresco (sau, dacå vre¡i, Negrescu) se
impune în ambian¡a Promenade des Anglais de
aproape un secol. Magia numelui såu evocå, pentru
locuitorii Nisei ¿i oaspe¡ii lor de pretutindeni, arta
vie¡ii tråitå cu intensitate, bucurie ¿i nepåsare. Adicå,
La Belle Époque. A fost, în 1912, ideia ¿i ini¡iativa
unui român, Henri Negrescu. Nåscut la Bucure¿ti în
1868, ca fiu al unui hangiu, a plecat din ¡arå la 15 ani
pentru a lucra... în Europa. (Istoria se repetå!) Ceea
ce a ¿i fåcut. La Paris, Monaco ¿i în sfâr¿it la Nisa,
unde devine Directorul Cazinoului Municipal.
Ajunge repede celebru, datoritå clientelei personale:
Capete Încoronate, Prin¡i, „Regii” finan¡elor ¿i
afacerilor americane: Rockefeller, Vanderbilt, Singer
îl preferå în exclusivitate! Se hotåre¿te så construiascå
un Palat demn de clientela lui. Pentru aceasta, î¿i
încredin¡eazå visul, celui mai cunoscut arhitect al
epocii, Éduard Niemans. Jane Augier, proprietarå din
1957, a atribuit clådirii noi valen¡e, fåcându-o
autenticå vitrinå de artå francezå destinatå, mai ales,
clientelei interna¡ionale care-l frecventeazå. Ca
recunoa¿tere supremå a arhitecturii sale de excep¡ie
¿i a valorii colec¡iilor pe care le adåposte¿te, a fost
declaratå Monument Istoric, în 2003.
*
Fårå så ¿tim dacå este sau nu permis, ne îndreptåm
hotårâ¡i cåtre intrare, trecem pe lângå portar.... ¿i
suntem, fårå probleme, în holul principal. Ne dåm
imediat seama cå este amenajat ca un spa¡iu rafinat
de artå, elementele de mobilier, tablourile, piesele
sculptate ¿i decora¡ia interioarå låsându-¡i impresia
cå vizitezi un muzeu de artå.
Afarå se laså întunericul. Înainte de a merge mai
departe, mai fac o ultimå pozi¡ie. Continuåm pe
Promenade des Anglais, dar... sose¿te ora la care
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plimbåre¡ii se mai a¿eazå ¿i la o maså! Dificilå
op¡iune! „Oferta” se aliniazå stålucitor ¿i convingåtor
pe dreapta, în forma¡ie continuå... Ne oprim la Sirena,
ne instalåm ¿i ne bucuråm de o cinå meritatå (dupå
atâta alergåturå). Fårå nicio grijå, terminåm pe la 22.30
¿i råmânem... fårå autobuzele liniilor urbane, al cåror
program se terminå mai devreme. Avem douå alternative: taxiul sau perpedes 5.5 - 6 km. O alegem pe a
doua ¿i dupå vreo 70 de minute de mers, stimulat
mai ales de råcoarea nop¡ii, ajungem la hotel.
Menton, Monaco, Monte Carlo
Ziua 6. Joi 21 septembrie. Ne trezim relativ
devreme ¿i coborâm pentru micul dejun. Fiind vorba
despre un hotel nu prea înstelat, acesta este cam frugal. Pe la 10 fårå ceva, suntem gata pentru aventura
zilei. Care va fi ... Monte Carlo. Foarte siguri de ceea
ce facem, ne ducem la T1, unde ochisem de mult
peronul liniei expres 110 - de Monaco, cumpåråm
douå bilete aler/retour ¿i a¿teptåm så aparå. Treaba
asta ne face mai pu¡in ponderabili cu 50 E Må rog,
Monaco este Monaco. (A doua zi aveam så ne
bucuråm foarte mult constatând cå tariful liniei urbane 100, pentru Monaco, era cel unic ¿i anume 1,3 E
Adicå, dacå am fi întrebat pe ici pe colo, scuteam
45! Pe care, cum zicea un prieten de al meu, i-am fi
putut valorifica pentru „berici”!). În fine, apare
autocarul, ne urcåm ¿i pornim pentru un traseu cu
durata de circa o orå. Dar ce traseu! Dupå câ¡iva
kilometri pe autostradå, hardughia se „înghesuie” pe
ni¿te drumule¡e cu douå benzi în total, adevårate
potecu¡e – de altfel perfect între¡inute – pe care î¡i
face impresia cå nu încape neam! Mai ales cå abundå
curbele strânse, pantele sau rampele, în care
hardughia taie pur ¿i simplu spa¡iul, în timpul
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virajului. Am tot timpul senza¡ia „p’aici n-o så
treacå”. Dar el trece! Parcurgem localitå¡i mititele
ca de basm: Villefranche sur Mer, Beaulieu, Eze, Cap
d’Ail, în¿irate pe pantele Cap Ferrat, pe traseul
denumit Corni¿a Medie. Existå ¿i Corni¿a
Superioarå, segment al DN7 ¿i Corni¿a Inferioarå
care parcurge numeroase tuneluri. Micile såtucuri au,
ca orice a¿ezare umanå, câte un Centre, unde de
necrezut, sunt parcate ma¿ini ¿i lumea se vânturå de
colo colo. Dupå Cap d’Ail (în traducere Capul
Usturoiului) trecem „frontiera” ¿i intråm în Monaco.
*
Principatul de Monaco. Stat Suveran ¿i Independent. Popula¡ia 35.253 locuitori. Suprafa¡a 1,49 kmp.
Cea mai mare densitate de popula¡ie din lume 23.660
loc/Km, cea mai mare densitate de milionari/cap din
lume. Cea mai micå ¡arå independentå vorbitoare de
limba francezå. Altitudine medie 63 m. Cel mai înalt
punct: „La rocher” 1400 m. Climat temperat blând:
temp. medie minimå 8 C (ian – feb), temp. medie
0
maximå 26 C (iul – aug). Nume de sorginte greacå:
Monoikos, (Colonia Phoceea). Suzeranitatea de Stat
recunoscutå prin Tratatul Franco-Monegasc din 1861.
În iulie 1918 Tratatul de la Versailles statueazå
oblga¡ia Monaco de a se alinia intereselor politice
ale Fran¡ei. În 1993 Monaco devine menbru cu
drepturi depline al ONU. În 2002 noul Tratat FrancoMonegasc reitereazå statutul de independe¡å al
Pricipatului, Fran¡a asumîndu-¿i, în continuare,
obliga¡ia apårårii militare a acestuia. Teritoriul este
organizat în patru diviziuni administrative: Ora¿ul
Monaco, construit pe promontoriul stâncos care
avanseazå în Mediterana, La Condamine, partea de
Nord Vest care include ¿i Portul Monaco, Monte
Carlo zona reziden¡ialå din Est, cu cazinoul ¿i partea
de sta¡iune turisticå marinå ¿i Fontvielle ultimul
construit prin recuperarea unor suprafe¡e marine.
Economia, bazatå în principal pe veniturile din
turism, înregistreazå de asemenea activitå¡i
industriale nepoluante cum ar fi cosmeticele ¿i
bioingeneria. În Monaco NU EXISTÅ IMPOZIT
PE VENIT ! ( vezi prezen¡a abundentå a milionarilor,
marea majoritate cu averea de provenien¡å d’ aiurea,
din lumea largå).
*
De¿i linie expreså, ¿oferul întreabå pasagerii dacå
vor så coboare pentru unele loca¡ii foarte cunoscute.
Noi ne hotårâm så mergen pânå la capåtul liniei, adicå
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la Menton. Ceea ce ¿i facem. Ajun¿i acolo, coborâm,
„recunoa¿tem” loca¡ia ¿i o pornim în explorare.
Bineîn¡eles cå ajungem, dupå câteva intersec¡ii, pe
faleza care aici se nume¿te Promenade du Soleil.
Semnalul intens, recep¡ionat, apar¡ine unui spa¡iu
calm, dominat de lini¿te ¿i armonie, dar plin de via¡å,
fårå umbre de accente vegetative. (Celor care au
posibilitatea, le recomand så intre pe site-ul oficial
de turism www.villedementon.com. N-o så le parå
råu!) Ne ducem cåtre limita de Vest a falezei (care
totu¿i continuå cu Promenade Robert Schumann)
privind în dreapta ¿i stânga – la propriu – pentru cå
pe stânga este plaja, iar pe dreapta ansamblul
urbanistic specific. Fårå doar ¿i poate, ai ce vedea. ¿i
evident fotografia! Dar – omul stå sub timpuri – a¿a
cå... unul dintre ele, cel al dejunului, ne alungå înapoi
repejor. Cåutåm locul potrivit, îl gåsim ¿i începem
cu un soi de vin foarte cunoscut, dar de provenien¡å
de legendå (pentru noi): Afica de Sud! Nu
reu¿im
0
så-l dovedim, pentru cå are pe pu¡in 13-14 , este prea
cald ¿i mai avem o „turå” de fåcut: Monaco. Ne
întoarcem în sta¡ia terminus a liniei. Ajungem la timp,
conform itinerariului, dar trebuie så mai a¿teptåm o
orå pentru cå ¿oferul, cu care de altfel venisem, refuzå
pur ¿i simplu så ne recunoascå biletele! Absolut
incredibil ¿i supåråtor. Îmi promit så-l reclam la
înapoire, dar... îmi trece. Ne întoarcem cu urmåtoarea
curså ¿i aranjåm cu noul ¿ofer så întrerupem la Monte
Carlo, iar el så ne recupereze la ultima lui curså retur.
Ce diferen¡å intre doi oameni! Zis ¿i fåcut, coborâm
în sta¡ia transportului public local pentru Portul Mo10
naco ¿i stabilim ora la care så-l a¿teptåm: 20. . Ne
råmân aproximativ trei ore ¿i jumåtate. Pornim, având
grijå så re¡inem exact topografia locului. Impresia este,
pentru început, de-a dreptul ¿ocantå: este suficient så
ridici privirea (gestul este reflex) ¿i panorama se
0
închide pe cel pu¡in 180 ¿i o razå de maxim 100150 m, cu clådiri construite pe detalii stâncoase de
câteca zeci de metri înål¡ime! Fiecare construc¡ie are
propriul stil, original ¿i unic. Absolut normal dacå te
ui¡i ¿i consideri „terenul” pe care este amplasatå. Nici
måcar solu¡iile de tratare ale fa¡adelor, ferestrele,
balcoanele lojele sau galeriile nu sunt asemånåtoare!
Cum este normal, la fel de insolitå este ¿i
infrastructura urbanå: stråzi, artere, pasaje, terase,
ansambluri cu destina¡ii dedicate, parcuri sau
aranjamente florale, magnificul ansamblu func¡ional
care este Portul Monaco. Care tocmai gåzduie¿te un
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târg de... yacht-uri! Iar în rada interioarå se aflå tras
la chei un vas de croazierå de lux! Hai så încercåm
så ne imaginåm cam la ce „nivel” s-or fi derulat
tratativele pentru ob¡inerea permisiunii de a sta¡iona
în portul aglomerat de câteva zeci bune de yachturi
de lux! Nava se nume¿te Crystal Serenity, are ¿apte
pun¡i superioare ¿i arboreazå pavilionul American.
(A¿teptând autocarul, la întoarcere, am constatat cå
circulau autobuze-navetå, puse la dispozi¡ia
pasagerilor såi). Bineîn¡eles cå fotografiez tot. No
comment.Totu¿i, nu pot så nu remarc „detaliul”
prezen¡ei pe pun¡ile pupa ale... micro elicopterelor
de bord! Ca ¿i dealtfel a celor „mini” expuse pe
terasele unor cafenele din zonå. Se laså seara ¿i ne
întoarcem în sta¡ie så a¿teptåm autocarul de Nisa.
Care vine... cu o întârziere (traficul, aruncå
monosilabic ¿oferul) de mai bine de 40 minute. O
cam bågasem pe mânecå! Traseul de întoarcere
parcurge corni¿a inferioarå, adicå prin tuneluri...
Ajungem la T1 pe la 22.30.
(Va urma)
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Noi depre NOI
Am gustat din raiul american
partea a patra: New York - Las Vegas
Corina Firu¡å

Duminicå 23 iulie 2006 - Urcåm deci, în trenul
de New York, fårå Rodica ¿i Radu, care au fost sprijinul
nostru în aceastå lume necunoscutå. De-acum, trebuie
så ne descurcåm singuri!
Am cårat bagajele în vagon, pe rând ¿i pânå så ne
întoarcem dupå ultimele saco¿e, Simona nu ¿i-a mai
gåsit punga cu pliantele adunate timp de douå
såptåmâni! Fåcuserå curå¡enie!
Vagoanele de tren erau de tipul “Bou-vagon”, ceea
ce ne-a permis ca timp de ¿apte ore, cât a durat
cålåtoria, så obsevåm pasagerii. O pereche nu prea
tânårå, cu copii gålågio¿i, nu ne-a låsat så a¡ipim. ¥n
rest, oameni tåcu¡i citeau sau råsfoiau reviste. Abia
dupå prima jumåtate a drumului, trenul s-a aglomerat.
De la o vreme, mergeam de-a lungul fluviului
Hudson ¿i ne puteam imagina cåru¡ele cu primii
europeni, care trecuserå oceanul în speran¡a unei
bucå¡i de påmânt sau praful cirezilor de vite mânate
de cow-boys.
Am intrat în New York, cåtre ora cinci. Puteam
ajunge în Queens, cu metroul de sub garå. Dar aveam
multe bagaje ¿i am preferat så luåm un taxi, care nu
ne-a costat decât 12 $.
Fiul preotului Damian ne a¿tepta în fa¡a intrårii.
Ne-a condus în caså, ne-a pus la dispozi¡ie o hartå pe
care ne-a dat explica¡ii foarte amånun¡ite, apoi ne-a
låsat cheile ¿i am råmas singuri. A¿a cum am mai
scris, preotul era plecat la o conferin¡å în Malta, apoi
cu so¡ia, în Germania ¿i în România. Am avut la
dispozi¡ie un fel de garsonierå, la demi-sol, cu un
dormitor în care am dormit eu ¿i Simona, un salona¿bucåtrie, cu o maså mare, dar ¿i o canapea în care a
dormit Drago¿, o baie-du¿ ¿i o u¿å spre curtea
interioarå, pe care nu am avut timp s-o deschidem,
nici måcar o datå.
O micå parantezå: Rodica ne-a aråtat o carte groaså,
“Who’s who a românilor din America”. Au câte o
paginå ¿i ea ¿i profesorul Bårånescu. Dar este în carte ¿i
preotul Theodor Damian, doctor în teologie ¿i scriitor.
Explica¡iile primite ne-au folosit foarte mult. Dupå

ce ne-am descårcat bagajele de cår¡i - asta a fost
“condi¡ia” cazårii: så-i aducem cår¡ile lui Mihail
Diaconescu, publicate de noi (i-am adus din aproape
toate cår¡ile noastre, câte un exemplar) - am ¿i plecat
“în recunoa¿tere” pânå la sta¡ia de metrou. Ne-am
plimbat pe stråzile din apropiere, am reperat câteva
magazina¿e, ne-am cumpårat câte ceva de mâncare
¿i ne-am întors, sperând så ne odihnim bine. Peste
noapte înså, a sunat telefonul: de¿i luna nu se sfâr¿ise,
depå¿isem tariful la mobil ¿i dacå nu plåteam un
avans, ne închideau legåtura, ceea ce s-a ¿i întâmplat,
pentru cå nu aveam cum så plåtim din America!
Noroc cå aveam cu noi, douå mobile! Scuzele de
rigoare le-am primit abia dupå ce ne-am întors în
¡arå. Dar nouå ne stricaserå noaptea!
Luni 24 iulie 2006 - Diminea¡å ne-am dus întins
spre metrou, am coborât în centru ¿i ne-am cumpårat
bilete de circuit: 75 $ de persoanå. Dar a meritat! Timp
de 48 de ore ne-am urcat ¿i am coborât unde ne-a tåiat
capul, din autobuzele de turism, plus un circuit în
Brooklin, plus un
vapora¿ dus-întors la
insula Libertå¡ii.
La început, când
am våzut ce coadå
era pentru urcare în
autobuz,
ne-am
speriat, dar autobuzele veneau unul
dupå altul ¿i n-a
durat jumåtate de orå
la prima urcare, la
cap de linie, dupå
care n-au mai fost
probleme. Prima noastrå oprire: Empire
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State Building. Ne-au trebuit douå ore ca så ajungem
sus, dupå vreo patru cozi - pentru control, pentru
bilete, apoi cu liftul la primul nivel ¿i în sfâr¿it la al
doilea nivel. Era o zi însoritå, am putut admira
pådurea de zgârie-nori, pânå la Liberty Island.
(Drago¿ a fost foarte dezamågit cå statuia pårea micå,
doar un punct, în depårtare). Aceea era a doua ¡intå,
pentru acea zi, dar s-a terminat bateria de la camera
video iar pe cea de rezervå o uitasem “acaså”, a¿a cå
am schimbat traseul: dupå ce am privit ¿i iar am privit
New Yorkul de la înål¡ime, am luat-o la picior pe
Brodway - am mâncat în cartierul italian, ne-am
plimbat prin cartierul chinezesc, pânå la primårie.

De-acolo am luat din nou autobuzul ¿i am ajuns
în pia¡a Rockefeller. Aceasta era o ¡intå preciså: ne

povestise despre ea, Sto, în articolul lui referitor la o
excursie în New York. Ne mi¿cam prin pia¡å, admiram
forfota ¿i nu ne venea så credem cå noi suntem acolo!
Am avut timp så intråm în Catedrala St. Patrick.
Apoi ne-am urcat pe platforma unui autobuz,
pentru circuitul de noapte în Brooklin.
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A fost o minunå¡ie, dar Simona nu putea folosi
camera iar eu, pe întuneric, n-am putut face fotografii.
Ghidul era un profesor, foarte haios, vorbea
încontinuu, intra în vorbå cu trecåtorii, în general tineri
care ie¿eau la distrac¡ie, cåci se fåcuse deja noapte.
Eu am avut probleme så în¡eleg ce tot povestea el,
dar Drago¿ ¿i Simona, care au tot våzut filme
americane netraduse, erau mai obi¿nui¡i cu limba
vorbitå. Am prins metroul înainte de închidere ¿i am
ajuns în pat, dupå miezul nop¡ii.
Mar¡i 25 iulie 2006 - Din nou metroul pânå în
centru. Am reu¿it så evitåm coada, urcând în autobuz,
“jos” (autobuzele circulau cu pasagerii doar sus, pe
platformå, nimeni nu voia så vadå ora¿ul de la geam).
Am oprit direct în port. ªi aici, o coadå infernalå

la bilete. Dar un vapora¿ încårca patru sute de cålåtori
deodatå, a¿a cå în al doilea vapora¿, am încåput ¿i noi.
A fost foarte plåcutå plimbarea pe mare. La fel de
plåcutå ¿i tura pe jos, de înconjur a insulei Libertå¡ii.
¥n statuie nu se putea urca, ar fi trebuit så ne înscriem
prin telefon, cu douå zile înainte. Scara interioarå
este foarte strâmtå, se urcå numai în ¿ir de o persoanå,
deci încap pu¡ini vizitatori.
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Am mâncat la un
mic restaurant în aer
liber, pe insulå ¿i
târziu, dupå maså, am
plecat înapoi. Am
reu¿it så ajungem din
nou în Pia¡a Rockefeller
¿i
în
Catedrala St. Patrick,
pentru ca Simona så
poatå filma.
Pânå când am
ajuns la metrou, se
fåcuse întuneric.
Eram flåmânzi - am
intrat într-un restaurant ¿i am cerut patru por¡ii de
“Steak” - care au fost atât de mari, cât farfuria. N-am
putut mânca decât garnitura, salata ¿i un pic de gråtar,
restul l-am luat la pachet ¿i ne-a ajuns tocmai bine
pentru prânzul de a doua zi. Ne-am culcat târziu, dar
am pus ceasul så sune la ¿apte, ca så avem timp pentru
circuitul de nord al Manhatan-ului.
Miercuri 26 iulie 2006 - ¥n prima zi de circuit
ne-am urcat în autobuz la ora 12, a¿a cå aveam pentru
ultima zi, încå patru ore de plimbare, începând cu
ora opt, când eram deja urca¡i în prima ma¿inå care
î¿i începea seviciul. Ni s-a spus så nu coborâm în
Harlem. Våzut de sus, este un cartier frumos, cu vile
de tip vechi, zugråvite în ro¿u. Ca de obicei, ghidul,
un “om de culoare”, vorbea tot timpul. ¥n special, ne
tot cerea så nu ne ridicåm în picioare (eu tot fåceam
poze) ca så nu dåm cu capul în semafoare.
Am coborât pe la ora 11 la Central Park (pe latura
esticå) unde nu am avut timp decât så intråm ca så
privim lacul.
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Am trecut pe lângå muzeul Guggenheim ¿i am
intrat în foyerul muzeului Metropolitan. Dar am
cumpårat un DVD, astfel încât muzeul “l-am vizitat”
în Bucure¿ti!
Cu câteva minute înainte de ora 12, sperând cå nu
ne vor da jos pe traseu, am urcat în autobuz.
Am mai avut timp så intråm în magazinul NBA,
celebru în lume - ¿tia Drago¿ care-¿i dorise så-i cumpere
ceva de aici. Dar pre¡urile erau foarte mari pentru bluze
sau alte echipamente de sport, i-am luat doar un ceas cu
un cadran NBA ¿i câteva pahare-termos.
Ne-am gråbit spre caså - am cumpårat pe drum
un pepene pe care l-am mâncat - desert, dupå friptura
råmaså din ziua precedentå.
La ora patru trebuia så fim la aeroport - prietenul
preotului Damian se oferise så cheme pe un amic,
care nu mai venea. Omul nu se gråbea, cå pânå la
decolare mai erau douå ore, dar nu ¡inea cont cå noi
eram stråini ¿i aveam alte reguli. Când în sfâr¿it a
sosit, am constatat cå în ma¿ina lui nu aveau loc
bagajele ¿i a chemat un taxi, cu care am ajuns imediat,
dar se fåcuse deja ora cinci. Simonei nu-i ie¿eau
cheking-urile, apoi a trebuit så facå un bagaj special
pentru crosa pe care i-o cumpårase so¡ului ei, dupå care
ne-au controlat ¿i în ¿osete! Am terminat totul cu bine,
pânå când ne-au invitat în avion. Am schimbat cursa
la Minneapolis ¿i am plecat spre Las Vegas. Noroc
cå am avut tot felul de pungu¡e cu sticksuri, pentru
cå, pe cursele interioare, americanii nu dau de
mâncare! Så mai adåugåm cå vreo jumåtate de orå
pânå la aterizare, am intrat într-o turbulen¡å, care mie
mi-a dat fiori. Avionul tremura ¿i scâr¡âia din toate
incheieturile. Noroc cå Simona ¿i Drago¿ adormiserå,
eu må rugam la to¡i sfin¡ii! Am aterizat la ora 23,
ceea ce înseamnå cå, de fapt, fa¡å de New York, era
ora cinci diminea¡å. ºin minte cå atunci când am intrat
în sala de a¿teptare a aeroportului, am råmas fårå
aer: era imenså ¿i strålucitoare, din cauza zecilor de
aparate de joc!
De¿i din Chicago nu mai reu¿isem så vorbim cu
Emil, ¿i eram dstul de îngrijora¡i dacå ei vor fi în
aeroport, Emil ¿i Alexandra ne a¿teptau.
Ne-au condus direct în Henderson, satelitulÞLas
Vegasului, în care locuiesc ei. ªi în toate zilele care
au urmat am depins total de ei, ca så ie¿im în ora¿,
pentru cå aici, nu existå nici autobuze, nici trenule¡e.
Nimic, decât automobilele proprii.
Joi 27 iulie 2006 - Dupå o diminea¡å prelungitå,
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ne-am acomodat cu locuin¡a lor. Au o vili¿oarå foarte
cochetå, din zid ¿i o grådinå cu câ¡iva pomi¿ori prun, pår - care urmeazå så creascå. La parter - un
living generos, cu o maså foarte mare ¿i un col¡ cu
fotolii în care te scufunzi cu totul, privind la televizor.
O camerå de oaspe¡i, în care a dormit Drago¿, cu
baie. La etaj - douå dormitoare cu baie fiecare ¿i un
birou cu calculator. Alexandra are propriul lap-top
la care î¿i petrece mai tot timpul liber.
Spre searå, gazdele noastre ne-au scos la un shopping în magazinele orå¿elului lor. Acum, dupå ce
toate grijile cålåtoriei au trecut, ne-am putut permite
så ne cheltuim rezervele - am cumpårat un scooter
cu baterie ¿i alte jucårii pentru Rare¿, iar Emil, specialist pe problemå, ne-a ajutat så ne cumpåråm mult
visatul lap-top. ªi cât de performant este, am putut
aprecia abia la Bucure¿ti, comparându-l cu ce puteam
gåsi aici! Seara s-a terminat în cazinoul local, care
ne-a uluit, dar încå nu cålcasem în Las Vegas.
Vineri 28 iulie 2006 - Emil ¿i Alexandra ne-au
dus în Las Vegas ¿i ne-au låsat acolo pentru vreo
¿ase ore. Cam asta s-a întâmplat în fiecare zi. Am
vizitat cazinourile Mirage, celebra fântânå artezianå
Bellagio ¿i mai ales Venetian, despre construc¡ia
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cåruia våzusem un film pe Discovery - cât de fidel
copiazå clådiri din Vene¡ia italianå. Simona a uitat
så-¿i ia aparatul de filmat, a¿a cå ne-am propus så ne
mai întoarcem pe acest traseu.
Seara, am fåcut cu to¡ii o plimbare prin comunitate,
aerul fiind mai respirabil decât în alte zile caniculare.
Acolo, în locuin¡e, în magazine ¿i în ma¿ini, toatå
popula¡ia tråie¿te numai scufundatå în aer condi¡ionat!
Sâmbåtå 29 iulie
2006 - Ajun¿i în Las
Vegas am vizitat
cazinourile Bellagio din nou am admirat
fântâna dansatoare,
apoi Cesar’s (în care
am asistat la un
spectacol cu zeii din
Olimp), Treasure Island ¿i Paris. De
fiecare datå credeam
cå ceva mai uluitor, nu

putem vedea ¿i mereu
descopeream ceva ¿i
mai minunat. A¿a am
tråit acele zile - uimi¡i,
fermeca¡i, nevenindune så credem cå noi
suntem acolo.
Duminicå 30 iulie
2006 - Am vizitat
MGM, New York,
M a n d a l a y
B a y, T r o p i c a n a ,
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Excalibur. Luxor-ul a fost ultimul din acea zi - când
parcå nu mai aveam picioare - ¿i cel mai uluitor din
tot ce våzusem pânå atunci.
Luni 31 iulie 2006 - A fost o zi de odihnå. Emil ¿i
Alexandra ne-au propus o searå împreunå, a¿a cå nu
am mai ie¿it în cursul zilei. Dar seara, am intrat cu
to¡ii în Rio, unde am asistat la un spectacol de neuitat.
Am urmårit de la un balcon interior, ni¿te cabine care
se plimbau pe ¿ine, pe tavanul imensei såli de cazino,

cabine în care dansau balerini, în timp ce al¡i cântåre¡i,
pe o scenå, interpretau cântece romantice. Be¡ie de
lumini, culori ¿i armonie. Emil ¿i Alexandra pot vedea
aceste minunå¡ii în fiecare lunå, în fiecare såptåmânå!
Oare te po¡i såtura vreodatå de atâta frumuse¡e?
ªi ceea ce vreau så men¡ionez încå o datå, este cå
toate aceste distrac¡ii sunt pentru oamenii de nivel
mijlociu. Or fi fiind ¿i såli rezervate milionarilor, dar
toate aparatele din cazinouri sunt accesibile începând
cu un dolar. Oamenii se amuzau grozav, încercând ¿i
uneori câ¿tigând sume mici, desigur, dar distrac¡ia
conteazå!
Am intrat în Monte Carlo, Alladin ¿i din nou în
Venetian, pentru ca Simona så poatå filma ¿i aici.

Am mai asistat la un spectacol Bellagio, al cincilea
cred, de data asta, de noapte. ªi de fiecare datå,
fântâna a dansat altceva!
Cu asta, ne-am luat råmas bun de la Las Vegas!
Am tråit o såptåmânå de vis, dar spre deosebire de
un vis, ne vom putea aminti mereu tot ceea ce am våzut!
Mar¡i 1 august 2006 - Aproape fårå voia noastrå,
care ne mai doream o zi în Las Vegas, Emil ne-a dus
la Hoover Dam, cea mai puternicå hidrocentralå din
America. Pe mine, mai mult decât hidrocentrala, m-au
impresionat Canioanele, care încep de acolo. Chiar
dacå nu am fåcut o adevåratå excursie în ei, am putut
så le våd culoarea aceea brun-ro¿iaticå a rocilor, am
putut så-mi imaginez grandoarea pe care am våzut-o
în filme, dar numai tråitå, o astfel de scenå devine realå.

Am coborât în centralå; au ¿i o expozi¡ie povestind
istoria acestor locuri ¿i o hartå în relief a terenului pe
care-l deserve¿te centrala. A fost impresionant.
Am luat prânzul ¿i ne-am mai învârtit prin magazina¿e, dupå nimicuri, pânå când a venit dupå noi, Emil.
A urmat o searå de fåcut bagaje ¿i ultima cinå în
America.
Miercuri 2 august 2006 - Pu¡in dupå ora zece
eram la aeroport. Emil ne-a låsat în grabå pentru cå
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nu putea så sta¡ioneze acolo. ªi n-a mai ¿tiut cå
avionul a avut o mare întârziere, de peste o orå. Ne
temeam cå nu vom mai prinde cursa din Memphis,
dar am ajuns la timp. Numai cå de data asta, chiar
era s-o’ncurcåm! Avionul nostru avea o defec¡iune.
Dupå o orå de tergiversåri, cålåtorii pentru Indianapolis au fost coborâ¡i din avionul lor ¿i du¿i la hotel, iar
noi am plecat spre Amsterdam. Socotiserå cå noi am fi
pierdut alte legåturi spre Europa ¿i i-au sacrificat pe ei.
A urmat cea mai fantasticå noapte pe care am tråit-o
vreodatå! Ca så nu pierd råsåritul soarelui, am båut o
cafea tare! Am ascultat muzicå în cå¿ti ¿i m-am uitat
încontinuu la cer. Când a început så se lumineze, era
fix ora unu (ora Las Vegas) ¿i ziua a crescut rapid!
Peste o jumåtate de orå era luminå de-adevåratelea!
Acum puteam så må culc, dar cafeaua î¿i fåcea efecul!
Joi 3 august 2006 - Am ajuns la Amsterdam,
ora¿ul bicicletelor, la ora 11, pe o ploaie zdravånå.
Am luat metroul din aeroport ¿i am iei¿it în ora¿. Ne
luasem bilete pentru avionul de searå, ca så avem
opt ore de vizitat. Dar ora¿ul care îmi plåcuse atât de
mult, era acum neprietenos ¿i rece.
Am cumpårat pelerine de ploaie, ne-am plimbat
pu¡in, am mâncat.
Eram frân¡i de
obosealå, a¿a cå
ne-am întors la
aeroport. Ne-am
culcat pe ni¿te
pliante care se
întindeau
la
orizontalå ¿i am
dormit bu¿tean.
Puteau så ne fure
cu totul, cå nu ne
mai påsa. Apoi am
vizitat aeroportul
în lung ¿i în lat ¿i
pe la ora opt, neam urcat în avion. Am ajuns în Bucure¿ti exact la
câteva minute dupå miezul nop¡ii, deci pe 4 august
2006; ne a¿tepta so¡ul Simonei, care ne-a dus acaså.
***
Da, Radu, ai avut dreptate! Aceasta a fost excursia
vie¡ii mele! Cu toate cå am zburat peste Rusia, pânå
în Siberia, la Irku¡k ¿i am ajuns de la Petersburg pânå
la Golful Finic, cu toate cå am stat în Irak de douå
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ori câte trei luni, cu toate cå am cålcat in unsprezece
capitale europene, aceasta este excursia vie¡ii mele!
Nu pot afirma acela¿i lucru ¿i pentru Simona sau
Drago¿. Ei au via¡a înainte, poate vor mai face
cålåtorii lungi, dar pot afirma cå o vor ¡ine minte ¿i
pe asta, pentru tot ce au tråit ¿i au våzut în America.
Vom råsfoi albumele de fotografii sau ne vom uita
la filme ¿i ne vom gândi la voi, dragi prieteni, cu
bucurie ¿i recuno¿tin¡å.
Mul¡umim, Rodica ¿i Radu, mul¡umim, Alexandra
¿i Emil, gra¡ie generozitå¡ii voastre, am tråit o
experien¡å nemaipomenitå, pe care o vom în¡elege
pe deplin, abia reamintindu-ne-o iarå¿i ¿i iarå¿i.
P.S. Din påcate, bucuria reîntoarcerii ne-a fost
umbritå de nenorocirea pe care am tråit-o chiar în
ziua sosirii, 4 august. Spre searå am fost anun¡a¡i cå
fratele meu, (tatål Simonei ¿i bunicul lui Drago¿) care
se afla în Sfântu Gheorghe - Covasna, a fost internat
în spital ¿i dupå câteva ore, când ne gândeam cum så
ajungem la el, ne-au spus cå a murit. A urmat
înmormântarea, iar pove¿tile despre excursie ¿i
despachetarea jucåriilor mari am fåcut-o mult mai
târziu. Rare¿ n-a învå¡at încå så meargå pe role, dar
amândoi fra¡ii, ba chiar ¿i Simona, se plimbå cu
trotineta electricå, spre uimirea celor din jur (în
Bucure¿ti nu au apårut încå, astfel de jucårii).
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Co
Corresponden¡å
Prietenie (III)
Radu Mihalcea

ºin în mânå numårul din ianuarie 2007 al revistei
noastre… ¿i caut ceva… dar nu gåsesc! Caut un mesaj
din partea ¿efului nostru de promo¡ie, omul care ia
întotdeauna primul, cuvântul, la întîlnirile noastre,
dar care, cu tot atâta regularitate, dispare din mijlocul
nostru de îndatå ce partea oficialå s-a terminat. Acum,
odatå trecu¡i într-un an nou, mi-a¿ fi dorit un cuvânt
de salut de la el… dar …nimic! A fost ¿i este
consecvent: dupå ce a acumulat cele mai bune note
în cursul studiului, a råmas asistent la Politehnicå, a
devenit un professor renumit de termotehnicå, a lucrat
mul¡i ani în USA… Acum, pensionar fiind, lucreazå
din nou în Politehnicå… dar lipse¿te cu regularitate
din mijlocul nostru, ca ¿i în tinere¡e. Un mister îl
înconjoarå: Cine este? Cum gînde¿te? Ce a fåcut în
via¡a lui?
A¿ vrea så aflu mai mult despre el.
Mul¡umitå rela¡iilor de colegialitate de pe vremea
când ¿i Rodica lucra în Politehnica din Bucure¿ti –
acum ea lucreaza la cea din Chicago – am fost invita¡i
¿i am primit cu plåcere så locuim la ei – la Sto ¿i la
so¡ia lui, Viorica - în Bucure¿ti, cu ocazia aniversårii
celor 45 de ani de la terminarea facultå¡ii. Am ajuns
pe searå la ei, încårca¡i de bagaje ¿i – dupå ce le-am
depus prin camerå – ne-am a¿ezat la pove¿ti, la un
pahar de coniac, ron¡åind ni¿te alune. Dupå schimbul
celor mai arzåtoare noutå¡i, observ cå Sto se retrage
în lumea lui interioarå, cå nu mai este prezent decât
fizic, printre noi. ¥l studiez din fotoliul meu: de staturå
mijlocie, brunet la fa¡å ¿i cu pårul negru, lini¿tit, cu
o expresie neutrå pe fa¡a inteligentå – probabil cå ar
fi putut deveni un jucåtor de pocker excep¡ional! –
prive¿te fårå ¡intå printre noi, neascultând ¿i
neparticipând la sporovåiala harnicå a fetelor…
Dupå un timp se ridicå, se îndreaptå spre pianul
din mijlocul camerei, ridicå capacul, se a¿eazå pe
scaun… ridicå mâinile ¿i le pune pe clape...
Momentul acesta este pentru mine decisiv: dupå ce
am urmårit atâtea talente în drumul lor spre gloria
muzicalå, frac¡iunea de secundå în care degetele se
aflå la numai sutimi de milimetru deasupra clapelor
mi se întipåre¿te în memorie ¿i acolo, este analizatå
cu viteza fulgerului: este sau nu este?
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Pozi¡ia degetelor lui? Este! Este corectå, este
perfectå... La un professor de termotehnicå? De unde?
Urmåresc primele mi¿cåri ale degetelor ¿i admir
agilitatea, elasticitatea, dexteritatea lor, for¡a måsuratå
cu care lovesc clapele… ¥ncå nu aud melodia,
urmaresc numai dansul degetelor… este perfect! La
un professor de termotehnicå? De unde?
¥mi mut privirea pe fa¡a lui… la fel de neexpresivå,
dar concentratå acum, întoarså cåtre universul lui interior. Cred cå citesc plåcere, satisfac¡ie, introvertire
¿i deliciu, încîntare pentru ceea ce aude… In¿iruirea
tematicå pe care o interpreteazå este pu¡in derutantå…
trece cu u¿urin¡å de la baroc la modern, pe urmå la
clasic… mai tîrziu se aud ni¿te sunete de jaz… ¿i tot
a¿a. Nu interpreteazå ceva anume, ci î¿i laså fantezia
så combine liber… ¿i asta este fenomenal, este genial! Combinå temele muzicale cu aceea¿i u¿urin¡å
ca ¿i ecua¡iile diferen¡iale… pentru care a muncit înså
zeci de ani… Pentru temele muzicale nu a luat nicio lec¡ie… Asta este geniu nativ în cea mai bunå
formå!
Se opre¿te ”Hai, cânta¡i ¿i voi!”… Rodica se code¿te:
n-a mai exersat de când am venit eu la Chicago…
¥mi revine mie sarcina så “salvez onoarea familiei”!
¥mi încålzesc pu¡in degetele, îmi for¡ez memoria så
scoatå la ivealå cele câteva acorduri pe care le mai
¿tiu… Le zdrångån cu dezinvolturå ¿i må scol de pe
scaun cu un oftat de u¿urare: ceea ce are Sto în materie
de muzicå este ceea ce mi-a lipsit mie, ceea ce m-a
determinat så må ridic de la pian la 15 ani ¿i så nu
må mai a¿ez niciodatå…
Dar Sto se a¿eazå în locul meu ¿i repetå melodia
cântatå de mine… aproape perfect…
Un professor de termotehnicå? De unde?
Ce talent fenomenal are! Ce cadou al naturii, a¿a
cum numai unul la un milion se na¿te!
¥mi poveste¿te despre mama lui, o muzicianå de la
care a mo¿tenit probabil acest talent… ¥mi poveste¿te
despre tatål lui, un renumit inginer, de care a fost
fascinat în tinere¡e ¿i ale cårui succese l-au determinat
så studieze mecanica… Daaa… fiul ¿i-a urmat tatål ¿i
chiar l-a depå¿it, a¿a cum ¿i trebuie… dar ce muzician
ar fi putut deveni el, dacå ar fi urmat chemarea din
partea mamei!
Douå zile mai tîrziu, diminea¡a, suntem singuri…
fac un gest cu mîna ¿i-i aråt pianul. El nu se laså
rugat de douå ori, se a¿eazå pe scaun ¿i då drumul
sufletului lui învolburat så apese pe clape… Camera
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se umple de o melodie caldå, unduitoare, cu ecouri
central-americane, pasionantå ¿i råscolitoare. ¥mi pun
coatele pe pian, îmi prind capul în mîini ¿i-mi lipesc
privirea de fruntea lui întinså, de unde izvorå¿te
melodia asta fascinantå…
Din camera alåturatå vine ¿i Viorica… El nu se
opre¿te… Må duc spre ea, o iau de dupå umeri, o
aduc lângå pian, ¡inând-o strîns ¿i-i spun: “Da, ascultå
acum cu urechile mele!” ¿i o ¡in si mai strîns, aproape
sugrumatå între bra¡ul meu încrodat ¿i capacul
pianului… Sto î¿i laså sufletul så i se reverse în
muzica ce umple camera, råzbe¿te prin geamul
deschis, ajunge la zidarii care reparau casa de vis-à-vis
¿i-i opre¿te din lucru… Ei laså mistria ¿i ascultå…
¥nåuntru, Sto, cel devenit un renumit profesor de
termotehnicå în ciuda talentului lui muzical
extraordinar, laså degetele så-i alunece mai departe
pe claviatura albå-neagrå, oferindu-ne numai nouå
ceea ce ar fi putut fermeca o lume întreagå…

Mul¡umesc, Sto! Mul¡umesc, prietene! A fost un
deliciu så pot påtrunde dincolo de… statura mijlocie,
fa¡a cu pielea brunetå, pårul negru, lini¿tea, expresia
neutrå pe fa¡a inteligentå, dincolo de titlul de profesor
universitar român cu bogatå experien¡å ¿i succese în
America… A fost o plåcere så descopår o pårticicå
din sufletul tåu, cea aflatå în afara ecua¡iilor de
termodinamicå, cea ascunså colegilor, publicului,
stråinilor... dar.… cea mai valoroaså din tine!
Så tråie¿ti, profesore de termodinamicå! Muzician
extraordinar! Mul¡umesc prietene!
Ca mul¡umire, î¡i trimit ¡ie – ¿i colegilor care vor
citi aceste însemnari – încå o imagine prinså de
aparatul meu de fotografiat! Nu sunt multe de våzut:
numai cîteva puncte ro¿ii pe un cer albastru… Dar –
apropos de muzicå - pute¡i så sesiza¡i delicate¡ea
naturii, care a creeat aceastå combina¡ie måiastrå ¿i
så… auzi¡i muzicalitatea extraordinarå ce radiazå din
acestå imagine?
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(continuare din pag. 1)
Nu este cazul fetelor noastre. Scor 1:3. Conducem deta¿at.
Båie¡ii lor aveau reputa¡ia de “futan¡i”. Sandor se låuda
cå, dacå se stråduie¿te, îi face oricând nurorii gazdei, - o
iapå focoaså , cum i-a zis cineva în pieså -, doi gemeni.
ªi ca så ne demonstreze cå nu vorbe¿te prostii, “i-a pus-o”
Hildei chiar pe scenå, în timpul spectacolului. Care dintre
colegii no¿tri este în stare de o performan¡å asemånåtoare?
Scor 2:3. Recupereazå ungurii.
Ca ¿i noi, î¿i luau peste picior parlamentarii ¿i criticau
realitå¡ile din ¡ara lor, care seamånå foarte mult cu cele din
¡ara noastrå. Nu ståteau råu nici la capitolul istorie. Vorbeau
despre Lajos Kossuth ca ¿i noi (cel pu¡in unul dintre noi)
despre Mihai Viteazu ¿i despre Albert Apponyi, ca ¿i noi
(cel pu¡in unul dintre noi) despre Ion I.C. Bråtianu. Avem
¿i o temå istoricå de discu¡ie comunå: Trianonul. Ne
asemånåm foarte mult ¿i la capitolul “nostaljici”. Scor 3:4.

Ne mai desparte doar un punct.
Spre deosebire de noi, care în afarå de „Mul¡i ani
tråiascå” n-am cântat niciodatå nimic, ei cântau cântecele
(tâmpi¡ele) ¿i dansau neosteni¡i. Mai vre¡i o mostrå de
cântecel? Iat-o:
“Dacå tanti Man¡i ro¡i ar avea
O man¡ibicicletå ea s-ar chema
U la la la” (bis)
Dar nu numai cântau ¿i dansau ci, la un moment dat,
s-au jucat chiar de-a baba-oarba. Nouå ne lisesc, în
majoritatea cazurilor, ac¡iunile colective care dau
dinamism întâlnirilor. Ele sunt înlocuite de discu¡ii în doi
sau în cercuri restrânse. Scor 4:4. Ne-au egalat.
Meciul, dupå cum vede¡i, se terminå nedecis. Vå invit
så vede¡i ¿i voi spectacolul ¿i så puncta¡i, la rândul vostru
¿i aspecte pe care eu le-am trecut, voit sau nevoit, cu vederea.
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I-am fåcut de curând o vizitå, la biroul såu de la
ROMARC, colegului nostru Victor Pachiu, cu care
ocazie, i-am fåcut aceastå fotografie.
I-am dus ultimele trei numere din revista noastrå
¿i s-a bucurat så afle cå ne întâlnim în continuare,
aproximativ lunar, ba chiar mi-a ¿i promis cå va veni
cu proxima ocazie.
Mi-a povestit lucruri interesante, de ex. cå
vorbe¿te såptåmânal la telefon cu Dan Bolintineanu,
care se aflå în Brazilia, cå î¿i dore¿te mult så-l mai
întâlneascå pe Gigi Grosu, despre care nu mai ¿tim
nimic, de multå vreme.
Mi-a povestit despre activitatea sa de comer¡ exterior, dar nu vreau så vå dau amånunte, pentru cå a¿tept
så scrie el însu¿i despre asta.
Corina Firu¡å
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ATENºIUNE!

Este din nou perioada de completarea fi¿elor de
declara¡ie fiscalå FFI, prin care colegii din ¡arå salaria¡i
(¿i persoane din familie) pot solicita ca 2% din
veniturile lor så finan¡eze:

Asocia¡ia “PROMOºIA ‘61 MECANICÅ”
codul fiscal 14353509
contul RO75 BRMA 0730 0738 7410 0000
Banca Româneascå, Sucursala Mo¿ilor
Completa¡i cu aceste date, fi¿a 230 ¿i trimite¡i-o
prin po¿tå Administra¡iei fiscalea a Sectorului în care
locui¡i. Altfel, aceste sume, cu care noi am putea
organiza o excursie, se vor pierde în buzunarul statului!

uu
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La m
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... pentru cine-i nåscut în martie

Radu Gruia:
7 martie
Rodica Nicolescu:
15 martie
Alexandru Simescu: 16 martie
Nicolae Enescu: 26 martie
... pentru cine-i nåscut în aprilie
Stan Bone:
1 aprilie
Marin Florea:
11 aprilie
ªerban Derlogea:
13 aprilie
Florin Grosu:
13 aprilie
Florian Drågånescu: 15 aprilie
Lucian Georgescu:
15 aprilie
Rodica Pop Florea:
18 aprilie
Dan Bolintineanu:
19 aprilie
Constantin Chiri¡oiu: 19 aprilie
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