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INVITAºIE
LA ¥NT¢LNIRE CU TINEREºEA NOASTRÅ

¥n loc de Proces Verbal
La ¿edin¡a de lucru care a avut loc în prima zi a anului 2006,
la hotelul Philoxenia din Eforie Nord, dupå ciorba de potroace
(care de fapt a fost o minunat-de-acrå ciorbå de crap), au participat:
(ordinea complet aleatorie) Adrian Popa, Constantin Dumitru, Stan
Bone, Mirel Vanca, Vasile Gheorghe, Georgeta Sorescu Dumitrescu, Dan Mihålcescu, Dan ªtefånescu, Mircea Zainea,
Radu Stoian, Ion Stånescu, Corina Firu¡å – adicå “cei 12”; al 13lea, ca så nu ne strice paritatea, a preferat ... o plimbare.
La ordinea de zi, s-au discutat douå probleme de importan¡å
majorå: numårul din ianuarie al revistei noastre ¿i întâlnirea din
varå a promo¡iei.
Cei prezen¡i s-au constituit în comitet de pregåtire a agapei
de 45 de ani a promo¡iei, comitet din care vor mai face parte de
drept: Rodica Niculescu ¿i Nae Enescu, respectiv pre¿edinta ¿i
vicepre¿edintele Asocia¡iei Promo¡iei Mecanicå ’61 (care lipseau
motivat de la ¿edin¡å) ¿i plimbåre¡ul Radu Gruia (hai så-l iertåm ¿i
så-l punem la treabå!) Comitetul va avea un grup de lucru “soft” ¿i
unul “hard”. Despår¡irea pe destina¡ii a comisiei se va face la prima întâlnire din 2006 de la Select, din 26 ianuarie.
Dupå discu¡ii furtunoase (¿i mai ales fructuoase) comisia a
hotårât deja umåtoarele:
¥ntâlnirea va avea loc vineri 15 septembrie 2006 .
Adunarea se va face în curtea din fa¡a clådirii din str. Polizu (col¡
cu Grivi¡a) unde vor fi prezen¡i delega¡ii care så ne conducå în
amfiteatru (speråm APA). ¥n acest sens, se vor trimite invita¡ii
tuturor colegilor a cåror adreså este cunoscutå, bineîn¡eles cå îi
invitåm împreunå cu so¡iile/so¡ii sau partenerele/partenerii lor.
Dupå pupåturile de rigoare, în amfiteatru se va striga catalogul
¿i se va da cuvântul fiecårui participant, pentru o scurtå dare de
seamå proprie. Se vor citi scrisori ale celor care nu vor putea fi
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Adunatura de mecanici
¥ntâlnirea din noiembrie 2005
– ªcoala bunicilor II –



Mirel Vanca

La aceastå întâlnire am venit înarmat cu un
reportofon, dornic så înregistrez lucruri
interesnte despre nepo¡ii colegilor no¿tri ¿i
despre rela¡ia nepot-bunic. I-am provocat pe
unii ¿i pe al¡ii så-mi povesteascå despre nepo¡ii
lor, în timp ce reporofonul înregistra fårå
încetare. Dupå aproape douå luni, când må
pregåteam så scriu articolul de fa¡å, am pornit
reportofonul fiind pregåtit så notez tot ce voi
considera interesant. Ce crede¡i c-am
înregistrat ? Un vacarm continuu, de nedescris,
din care råzbåtea, din când în când, câte o frazå
inteligibilå. Despre o petrecere se spune cå la
început vorbe¿te câte unul ¿i ascultå to¡i, iar la
sfâr¿it vorbesc to¡i ¿i nu ascultå nimeni. Mi-am
dat seama acum cå petrecerile (întâlnirile)
noastre au numai cea de a doua fazå. În aceastå
situa¡ie va trebui så vå mul¡umi¡i cu frânturile
de conversa¡ie pe care a reu¿it så mi le redea
bietul meu reportofon.
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Din primul articol al acestui serial a¡i
re¡inut, poate, cå nepo¡ii mei mi se adreseazå
cu banalul « bunicule ! », cå nepo¡ii lui
Calipso îi spun acestuia « tatae » ¿i cå nepo¡ii
lui Nae Enescu i se adreseazå acestuia cu
Nåicå. Afl¡i acum cå nepotul de 4 ani a lui
Dan ªtefånescu îi spune acestuia pe nume, fapt
din ce în ce mai obi¿nuit, dar ¿i cå nepo¡ii lui
ªo¿o, pasåre rarå la întâlnirile noastre, îi spun
acestuia Babacule. Înainte de a premia pe
nepo¡ii care folosesc cele mai haioase
apelative la adresa bunicilor lor, a¿teptåm ¿i
alte deståinuiri.
Dupå Andrei, nepotul lui Riri, un alt nepot
care-¿i ¿ocheazå interlocutorii este nepoata de
2 ani ¿i 8 luni a lui Nae Enescu, care folose¿te
formule de genul : « Taci nesim¡itule! », « Nu
mai ¡ipa zåpåcito! », « Cum vorbe¿ti cu mine,
ciobanule? » « Ce mama dracului faci? ». Pe
noi ne amuzå ¿i suntem plini de admira¡ie visa-vis de precocitatea ei, dar bånuiesc cå bie¡ii
lui pårin¡i o ascund atunci când le vine vreo
persoanå simandicoaså în caså sau îl pun så
vadå câte o telenovelå româneascå înregistratå, cå am auzit cå este înebunit dupå ele.

(urmare din pagina 1)
prezen¡i ¿i-i vom aminti ¿i pe cei care deja ne-au påråsit, dintre dascåli ¿i dintre colegi.
Comisia de organizare, partea “soft” are sarcina expreså de a edita pânå atunci, volumul II al cår¡ii
promo¡iei, care va fi înso¡itå de un CD cu poze. Pentru acestea se a¿teaptå pânå în luna mai, fotografii din
studen¡ie, de la to¡i cei care mai de¡in astfel de pre¡ioase documente (care vor fi înapoiate dupå scanare).
Undeva pe dupå amiazå, se va pleca spre masa festivå, ce va avea loc la hotelul Philoxenia din Eforie
Nord. Comisia (partea “hard”) are sarcina dificilå de a veghea ca pe drum, participan¡ii så nu sucombe de
foame!
Sâmbåtå ¿i duminicå, respectiv 16 ¿i 17 septembrie 2006, programul va fi divers, (cazarea în sarcina
gazdei Constantin Dumitru) cuprinzând chiar înot ¿i ¿edin¡e de masaj în bazinul sta¡iunii, op¡ional: în grup,
pe sexe sau individual. Toate mesele vor fi asezonate cu muzicå de dans, astfel încât så se constituie obligatoriu
ca tratamente de întinerire.
Pre¡ul ac¡iunii nu este încå stabilit (mai cåutam sponsorizåri).
Prieteni – colegi, ce s-ar mai putea adåuga? Vorbåria prea multå, stricå! A¿adar: Nu lipsi¡i de la întâlnirea
cu tinere¡ea noastrå, dupå 45 de ani, cåci va fi de neuitat!
Vorba lui Adrian: Så ne ajute Dumnezeu!
Corina Firu¡å
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Se zice cå ce iese din pisicå ¿oareci
månâncå. Proverbul este perfect ilustrat de
nepo¡elul Tudor Vlad al lui Dan ªtefånescu,
care este, de pe acum, un mic inginer mecanic.
Nu numai cå îl asistå cu interes pe Dan atunci
când me¿tere¿te ceva, dar ¡ine neapårat så-l ¿i
ajute. Regretatul nostru profesor de organe de
ma¿ini, Gh. Manea, ar mai muri odatå, de data
aceasta de plåcere, våzând cu câtå voluptate
se joacå cu ¿uruburile ¿i piuli¡ele nepotul lui
Dan. Câ¡i dintre colegii no¿tri ar fi ferici¡i
våzând cå nepo¡ii le calcå pe urme ¿i câ¡i le-ar
da peste degete ? Eu fac parte din prima
categorie ¿i sunt convins cå nu sunt singurul.
Rodica Nicolescu, de¿i nu a fost cåsåtoritå,
de¿i nu are copii, se laudå cu cel mai mare
numår de nepo¡i ¿i strånepo¡i. Este vorba de
copiii veri¿orilor ei, majoritatea provinciali,
pe care « tanti Rodica » i-a gåzduit, ajutat ¿i
îndrumat în timp ce-¿i fåceau studiile în
Bucure¿ti. Aståzi ei sunt doctori sau ingineri ¿i
îi sunt recunoscåtori måtu¿ei lor care le-a fost,
unora dintre ei, a doua mamå, a¿a cum ¿i noi
îi suntem recunoscåtori pentru ceea ce face
pentru asocia¡ia noastrå.
Rodica Pop Florea, are
nepo¡i mari, pasiona¡i de
calculatoare. Bunicei lor nu-i
este nici ei stråin calculatorul
¿i, din când în când, face câte
o partidå de “bilu¡e”. Må bucur
de câte ori aud cå un coleg sau
altul, la båtrâne¡e, a råspuns
provocårii numitå computer ¿i
a reu¿it så-i deslu¿eascå, mai
mult sau mai pu¡in, tainele.
Pe 30 noiembrie urma så fie
ziua lui Adrian Popa. I-am
cântat in cor « La mul¡i ani »
¿i i-am fåcut, fiecare în parte,
cele mai bune uråri. Se cuvine
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ca într-un astfel de moment så-i mul¡umim
pentru tot ce a fåcut pentru promo¡ia noastrå ¿i
så recunoa¿tem cå fårå el, n-am fi prietenii care
suntem. Îi urez så continue så fie sufletul
întâlnirilor noastre ¿i så continue så colaboreze
la aceastå originalå foaie.
Ce-a¿ mai putea spune despre întâlnirea
noastrå din noiembrie? Cå a fost prezent ¿i
Riri Pop ¿i ne-a delectat din nou cu câteva
bancuri deochiate? N-o så vi se parå nici unuia
dintre voi ceva neobi¿nuit. Cå ªo¿o a venit
înso¡it de o sticlå de vin bisericesc? O så vi se
parå la to¡i foarte normal. Cå Mircea Ilioaia a
mai înfruntat încå odatå dificultå¡ile deplasårii
numai pentru a fi împreunå cu noi? ªtim to¡i
cå Mircea este un bårbat care înfruntå cu curaj
provocårile pe care i le-a rezervat via¡a.
¥n final, Calipso a ¡inut så punå la punct
câteva amånunte legate de Revelionul de la
Eforie Nord. To¡i am trecut prin acelea¿i
“chinuri” când am gåzduit un eveniment
important.
Pânå la urmå a trebuit så plecåm când ne era
lumea mai dragå. Totdeauna se întâmplå a¿a.
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cumpåna
anilo
lor!
La cum
påna ani
lo
r!
Inexorabil este adjectivul a cårui
semanticå îl plaseazå lingu¿itor alåturi de
“timp”….. care curge ¿i adunå tot ce-am facut
sau nu, tot ce-am învå¡at sau nu, tot ce ne-am
imaginat sau nu, pe scurt întrega noastrå
existen¡å.
De¿i mai nou, no¡iunea ¿i-a cam pierdut
semnifica¡ia cu care ne-am obi¿nuit, teoria
ondulatorie introducând ¿i consacrând
“evolu¡ia ciclicå”, se pare cå nu vom renun¡a
a¿a de u¿or la calendarul clasic!
A¿a cå trece un an, vine altul ¿i ne sim¡im
datori så nu-i låsåm så treacå fårå så-i
sårbåtorim. Cum? ¥mpreunå cu to¡i (sau måcar
cu o parte) dintre cei cu care ¿tim, intuim,
presupunem sau speråm så putem “monta”
un ansamblu care, generos, så ne accepte ¿i
så ne facå pe to¡i så ne sim¡im BINE.
Deci, a trecut 2005, a venit 2006, iar noi
ne-am întâlnit la Mare, la Eforie Nord, la
“PHILOXENIA”, la Calypso ¿i ai lui, foarte
hotårâ¡i så adåugåm la portofoliul amintirilor
de excep¡ie, încå una, dacå se poate, cât mai
bogatå în semnifica¡ii, evenimente ¿i fåptuiri
inedite sau cel pu¡in retråite cu plåcere!
Se pare cå am reu¿it!
Så procedåm metodic ¿i så începem cu ...
începutul !
Calypso, nu numai cå a fåcut posibilå
adunarea, dar a acceptat cu bunåvoin¡å ¿i
pricepere (chestia asta nu mirå pe nimeni) så
se ocupe personal de toate ingredientele
reu¿itei unui astfel de eveniment: concep¡ie,
organizare, logisticå, (+++ pentru halealå) ¿i
coordonare executivå.
Eu unul, în calitate de autor de opinie, pot
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så declar cu toatå convingerea cå am descoperit
un Calypso impresionant: afabil, atent, fin
observator al detaliului, cu un dialog
personalizat, nuan¡at ¿i deschis cu to¡i cei
prezen¡i…
Nu cred cå mai trebuie så relev
pragmatismul sau eficien¡a, pentru cå pe astea
le ¿tiam de mult. Mai pe scurt - gazdå idealå un bun prieten!
Adrian Popa ¿i-a interpretat partitura de
“ruler” cu aplica¡ie ¿i eficien¡å.
Ca întotdeauna, a avut un ochi de suflet
pentru a veghea ca totul så se întâmple plåcut
¿i în ordine. Ne-a a¿ezat la mese, a scris råva¿ele
¿i “plugu¿orul” de rigoare cu talent ¿i abnega¡ie,
s-a ocupat de viitoarele evenimente, s-a ocupat
de legåturi cu cei de departe ….
Ceilal¡i, alåturi de so¡iile sau de cei
apropia¡i, împreunå cu bunii prieteni invita¡i
de Calyso, ne-am asumat rolul (nu prea dificil)
al publicului interactiv: am onorat ¿i apreciat
rezultatele eforturilor culinare ¿i presta¡ia
personalului de serviciu, am dansat ¿i am
ascultat muzica, am obosit ¿i ne-am odihnit ¿i
am luat-o de la capåt, ne-am plimbat ¿i …
NE-AM SIMºIT NEPAIPOMENIT!!
Asta a fost tot !
La Anu’ ¿i ... încå odatå !
GULIE
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a fåcut cuno¿tin¡å cu hotelul ¿i cu camera - cu
dotårile ei, în special. La masa din seara aceea
ne-am cunoscut cu rudele ¿i prietenii lui
Jur
na
v elion
Jurna
nall de Re
Rev
Calipso, am mâncat pe¿te cu måmåligu¡å ¿i
Mirel Vanca am båut vin alb dobrogean, am discutat, am
cântat ¿i ne-am sim¡it bine ¿i nu ne-am mai fi
Pentru a doua oarå în acest an, colegul dus la culcare, dacå într-un târziu, cineva,
nostru Constantin Dumitru, alias Calipso, ne-a persoanå însemnatå, nu dådea stingerea.
pus la dispozi¡ie, în mod gratuit , hotelul såu
Dupå un mic dejun îmbel¿ugat din cea de
de trei stele de la Eforie Nord. De data aceasta a doua zi, a urmat, pânå la prânz, un program
pentru a sårbåtori împreunå, fo¿ti colegi, rude de voie. Majoritatea ne-am gråbit så ajungem
¿i prieteni ale gazdei, sfâr¿itul unui an ¿i pe falezå pentru a ne reîntâlni cu marea, dupå
începutul altuia. Sårbåtorile de iarnå sunt care am fåcut un tur prin sta¡iune. Pentru
frumoase atunci când sunt petrecute în familie, aproape to¡i, spectacolul oferit de mare ¿i
iar atunci când familia este una mare ¿i unitå, sta¡iune în acest anotimp a fost unul inedit, nu
a¿a cum este promo¡ia noastrå, o astfel de lipsit de farmec ¿i de interes. Marea era
sårbåtoare nu putea så fie altfel decât lini¿titå, plajele pustii, majoritatea hotelurilor
extraordinarå. ªi a¿a a fost.
¿i pensiunilor închise. La orizont apårea din
Pregåtirile pentru acest Revelion au când în când câte un vapor pregåtit så intre în
început cu aproape douå luni în urmå. În portul Agigea, pescåru¿ii erau aceia¿i din
discu¡iile care au avut loc s-au dezbåtut în totdeauna ¿i fåceau abstrac¡ie de anotimp ¿i
amånunt aspecte legate de transport, cazare, temperatura de afarå; mai mul¡i cufundari,
mese ¿i programe zilnice ¿i, bineîn¡eles, întruni¡i în grupuri mari sau råzle¡i, ne-au
programul de Revelion. În aceste condi¡ii, smuls exclama¡ii de admira¡ie pentru tehnica
când a sosit sorocul, totul s-a dovedit pus la cu care se scufundau ¿i pentru timpul lung
punct în cele mai mici amånunte, totul a petrecut sub apå. Hotelul Belona, altådatå
func¡ionat irepro¿abil, toatå lumea s-a sim¡it emblema sta¡iunii, l-am gåsit abandonat ¿i
excelent.
jerpelit. Hotelul Europa, noua emblemå a
Pentru cei care am cålåtorit cu trenul ¿i
am ajuns la Eforie în seara zilei de 30
decembrie, în timp ce turna cu gåleata, am
fost a¿tepta¡i la garå de Calipso, de sora lui ¿i
de Adrian Popa, care ne-au transportat la hotel
cu trei autoturisme, unul mai pricopsit decât
altul. Dupå bucuria revederii cu colegii în
frumosul hol ¿i sufrageria de la parterul
hotelului, dupå îmbrå¡i¿årile ¿i pupåturile de
rigoare, ne-am luat în primire, fiecare familie,
camerele repartizate. Nu pot så vå descriu
încântarea so¡iei mele, cu siguran¡å identicå
cu a celor care veneau pentru prima oarå, când
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sta¡iunii, era deosebit de animat ¿i se pregåtea,
în mod vådit, de revelion.
Dupå o excelentå maså de prânz, ne-am
retras în camere pentru odihnå ¿i pentru un
somn de cel pu¡in o orå, penru a rezista cât
mai bine ¿i cât mai mult timp în noaptea dintre
ani, ce urma.
În apropierea orei nouå, ora hotårâtå de
start pentru petrecerea de revelion, în hol au
început så-¿i facå apari¡ia oaspe¡ii în ¡inutå de
galå ¿i în cea mai bunå dispozi¡ie. Dupå ce
ne-am strâns to¡i ¿i dupå ce am epuizat complimentele adresate mai ales doamnelor pentru
toaletele lor elegante, am fåcut câteva poze
de grup, înainte de a începe petrecerea, cu
mesele foarte frumos aranjate, ¿i înainte ca
domnii prezen¡i så-¿i dezbrace vestoanele.
Dupå ce s-a ciocnit primul pahar de ¡uicå, s-a
¿i dezlån¡uit voia bunå ¿i vacarmul, caracteristice întâlnirilor noastre. N-a trecut mult ¿i
pe ringul de dans au apårut perechile de
îndrågosti¡i. În ce må prive¿te a trebuit så dansez aproape non-stop, so¡ia mea nelåsându-mi
decât foarte pu¡ine ¿i scurte perioade de rågaz.
Un moment deosebit l-a constituit
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plugu¿orul, sus¡inut de un prieten al
lui Calipso ¿i de Adrian Popa, pe
douå texte perfect adaptate
condi¡iilor ¿i situa¡iei concrete de
aici. Am participat to¡i cei prezen¡i
strigând, care de care mai tare:
«Håi ! Håi!», atunci când era cazul.
Al doilea moment deosebit a fost
cel al råva¿elor. Adrian Popa s-a
stråduit så compunå pentru fiecare
din cei prezen¡i câte un råva¿, în
care, în câteva versuri inspirate så
li se adreseze, satirizându-i un pic.
A reu¿it pe deplin. A compus råva¿e
foarte reu¿ite, pe care le-a citit cu
talent ¿i care au fåcut deliciul tuturor
celor prezen¡i.
Miezul nop¡ii a sosit pe nea¿teptate, dar
nu fårå så ne gåseascå cu paharele pline de
¿ampanie ¿i nu fårå så ascultåm mesajul de
Anul Nou al lui Båsescu. Cred cå nu mai este
nevoie så descriu ce-a urmat la terminarea
numåråtorii inverse: îmbrå¡i¿åri, pupåturi,
strângeri de mânå, uråri de bine spuse din toatå
inima.
Petrcerea a decurs într-o notå de foarte
bunå dispozi¡ie, cu foarte bune ¿i gustoase
feluri de mâncare (ex. fripturå de cåprioarå),
cu båuturi excelente, cu cafele, fructe, pråjituri
¿i un tort grozav, pânå la ora 4 diminea¡a.
A doua zi ne-am sculat târziu. Afarå era o
zi seninå ¿i un soare strålucitor înveselea totul.
Ajun¿i afarå, totul era atât de frumos ¿i cåldu¡,
încât ne-am mirat foarte mult cå nu era nimeni
pe plajå ¿i nu fåcea nimeni baie în mare. Marea
era albastrå, albastrå, albastrå, cerul albastru,
albastru, albastru, iar pescåru¿ii ¿i ra¡ele
sålbatice veseli, veseli, veseli. În aceastå
situa¡ie noi nu puteam fi altfel decât încânta¡i,
încânta¡i, încânta¡i!
La masa de prânz de la ora 2 p.m. s-a ser-
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vit o foarte bunå ciorbå de potroace, care nea fåcut pe to¡i nou-nou¡i, pregåti¡i pentru
revelionul mic, anun¡at pentru ora 16.30. La
ora sorocitå eram to¡i în holul sufrageriei,
dornici s-o luåm de la început. A fost din nou
mâncare ¿i båuturå bunå, dans, antren, bunå
dispozi¡ie, pânå aproape de miezul nop¡ii. Neam dus la culcare cu regretul cå « s-a terminat ».
Eu ¿i familia Gheorghe am fost primii care
am plecat, a doua zi diminea¡a, cu noaptea în
cap. Ne-a dus la garå Calipso.
La douå såptåmâni de la Revelion, må
gândesc cu plåcere la petrecerea noastrå ¿i la
timpul petrecut împreunå cu colegii, pe malul
mårii, ¿i-mi exprim recuno¿tin¡a fa¡å de
Calipso, fårå mårinimia cåruia n-ar fi avut loc
toate cele relatate mai sus. Mul¡umim
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Calipso ! Mul¡umim Coca ! Mul¡umim
familiei Mavrodin! Mul¡umim tuturor celor
care ne-au fåcut petrecerea plåcutå !
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Moment
ul
Momentul
culminant
al petrecerii nu a fost cum sar crede, cuvântarea lui
Båsescu, ci plugu¿orul lui
Adrian. Pu¡in înainte de
miezul nop¡ii, sunând din
clopot, cu pålåria mexicanå
a lui Calypso, Adrian semåna
taman bine cu un buliba¿å!
Ne-am råsucit to¡i så-i ascultåm pe cei doi
uråtori din
fotografie, så
râdem ¿i så
strigåm îm preunå cu ei.
Ropotele de
aplauze nu se
mai terminau.
PLUGUªOR 2006
AL MECANICILOR ‘61
Aho, aho, muieri, bårba¡i,
¥ntre noi v-alåtura¡i
ªi cuvântul mi-asculta¡i!
Ia mai mâna¡i måi flåcåi,
Håi, håi!
S-a sculat mai ani-napoi
Ål mai brava dintre noi,
Calypso - alias Nelu,
Ficior de la Câmpurelu,
De-a clådit aici la mare
Un hotel, ce mai splendoare!
Fala litoralului!
El ¿i cu Cocu¡a lui
Vrurå la nepo¡i, nepoate,
Bucurie cât se poate
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Så la facå cu mult drag
La Philoxenia-n prag.
Care bucurie
ªi la noi så fie!
Cå ne invitarå,
De ne adunarå
Så-mpår¡im cu ei ¿i-ai lor
Bucuria anilor
De se duse ¿i-ål de vine
Så ne fie la to¡i, bine.
Ia mai mâna¡i måi flåcåi!
Håi, håi!
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Så le dea deci sånåtate,
Bucurii, noroc în toate!
Ia mai mâna¡i måi flåcåi,
Håi, håi!
De urat am mai ura;
Se-ncålze¿te båutura
ªi-am vrea så nu supåråm
Dac-o så vå strecuråm
Câte un micu¡ råva¿
Mai acid ¿i mai pozna¿,
Care e doar o sfidare
Falsei lipse de pudoare,
¥ncårcate doar, din plin,
Cu dragoste, nu venin.
Ia mai mâna¡i måi flåcåi!
Håi, håi!
Pân-la anu, când venim,
Sånåto¿i så vå gåsim
ªi-n etape precedente!
La repeti¡ii frecvente.
Så ¡ine¡i u¿a deschiså
Firma luminoaså-aprinså
Cå n-om sta decât o leacå,
Gazdelor aici de fa¡å
Doar cât vouå så vå placå.
Ne permitem o pova¡å:
Cåci suntem ai vo¿ti fani.
Så persiste-n omenie!
La anu ¿i la mul¡i ani!
Parte de prietenie
Ia mai striga¡i måi, flåcåi!
S-aibå an de an în veac
Håi, håi!
Câtå le-o fi lor pe plac!
Dupå ce am numårat ultiTo¡i cei dragi så-i råsplåteascå mele secunde ale anului, dupå
Cu dragoste nepo¡eascå,
ce am ciocnit paharele cu
Iar prietenii cu zor
¿ampanie ¿i ne-am îmbrå¡i¿at
Så se strângå-n jurul lor.
dorindu-ne “la mul¡i ani”, neIa mai mâna¡i måi flåcåi, am a¿ezat la maså dar,
Håi, håi!
surprizå, lângå farfurii ne
Masa så le fie plinå!
a¿teptau råva¿ele, care sunau
¥n caså multå luminå
a¿a: (N-am så vå spun
(La propriu ¿i figurat),
andrisantu’, o så-l ghici¡i voi!
Cå ar fi mare påcat
Totu¿i, ca så nu se creeze
Så nu-i aibå Dumnezeu
anumite confuzii, i-am indicat
¥n obiectivul såu.
ini¡ialele.)
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* SB
De Bråtieni så nu discu¡i,
De Newton sau Napoleon,
In grupu-n care e Bonelu,
Chiar patru zile de-l ascul¡i,
Lui tot nu o så-i piarå zelul”.
* MZ
Spicika e mereu la fel:
Mucalit, necopt ni¡el.
¥ntrebårile ce-¡i pune
Sunt cu toate o minune!
Nu vå mire, a¿adar,
C-o så cearå drept în dar
O nevastå tinericå,
Bogatå ¿i frumu¿icå,
Ca så ne facå-n necaz,
Så murim de-atâta haz!
* AV
Mirel, mare sufletist
Prin na¿terea sålåjeanå,
E atât de altruist
C-a luat o regå¡eanå.
Fala lor: cei doi nepo¡i!
Cåci, ca mare gazetar,
El se laudå la to¡i,
Drept bunic de insectar
(Drosofila Melanogaster).
* CF
De ne-o face vreo figurå
Så scoatå în editurå
O edi¡ie albastrå
(ne inspirå cer ¿i mare)
La Monografia noastrå,
O så-i facem o urare:
“S-aibå parte de mul¡i bani
La anu’ ¿i la mul¡i ani!”

* IS
Inginer la tinere¡e,
Farmacist la båtrâne¡e,
Recalificat din mers,
I-a tot dat inima ghes
De-a fåcut din profesiune
O a doua pasiune.

* DM
Harnic pân-la Dumnezeu
(Chiar ¡inuta îl aratå)
¥i este extrem de greu
Så rosteascå-acum în ¿oaptå:
“Då-mi, Emilio, aproape,
Cafeaua, cå-i prea departe!”

* Dª
Cå-i fecior de general
Am descoperit târziu.
Acaså, nici caporal
Lângå Anda. Sigur, ¿tiu!

* RG
So¡ul Doamnei sale - politician
Se prezintå-acum, la sfâr¿it de an,
Cu-n program - se pare - chiar de
optimi¿ti:
Ex primarul general, ¿ef la
UMANIªTI!”

* VG
L-a¿ ierta, cå onomastica-i
e mâine!
Dar a¿a cum se cuvine,
Noi lui Gabi-i vrem
mult bine,
Cå tot la Vasca revine
Binele ce i-am urat:
“Sånåtate, An bogat!”

* GSD
Cine-o vede pe Gigica,
¥i zice “domni¿orica”.
Trei nepoate-o desconspirå,
Cå de¿i-n servici transpirå,
Tot spre pensie se-ndreaptå.
Asta-i unanima soartå!
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A cam rågu¿it Adrian citindu-¿i
satirele în hårmålaia care se isca pe
seama fiecåruia dintre noi, iar la
sfâr¿it ne-a aruncat månu¿a: ne-a
invitat så-i scriem ¿i noi un råvå¿el.
Foarte prompt, i-am råspuns:
“Pus mereu pe criticat,
Adrian - cu gura mare
Crede cå ne-a speriat!
A uitat, bietul de el,
Cå îl ¿tim de tinerel:
De un suflet ca al lui,
Nu-i e fricå, nimånui!”
Pu¡in dupå miezul nop¡ii, Calypso ne-a pus
så-i cåutåm toate adresele de e_mail pe care
le cunoa¿tem ¿i le-am trimis uråri pentru noul
an, multora dintre colegii no¿tri de departe:
Ion Argireanu, Rodica ¿i Radu, Emil, Ozi. Tot
el a ¡inut så vorbeascå la telefon, personal, cu
Lucicå Georgescu ¿i cu Mircea Caragea,
dorindu-le multå sånåtate, astfel încât så poatå
participa la agapa din anul 2006. Asta ne-a
dezvåluit o fa¡etå aparte a caracterului såu, de
sufletist, de care nu ne-am dat bine seama, cu
stilul lui pu¡in zeflemitor, de a vorbi.
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Ar mai fi de adåugat cå, înspre diminea¡å,
ne-am apucat så golim pahar dupå pahar,
pentru cei trei sfin¡i Vasile prezen¡i în salå:
un cumnat din familia Dumitru, Coca ¿i
Gheorghe Vasile. Pute¡i så-i descoperi¡i în
fotografii.
Concluzia este fireascå: unde ne-am fi putut
sim¡i mai bine decât între colegi?!
¥n fiecare dintre cele trei zile de petrecere,
am fost veseli, bine dispu¿i. To¡i eram elegan¡i, mesele au fost extraordinar de gustoase,
cazarea excep¡ionalå!
Så ne fie întregul
an a¿a cum l-am
început!
Så avem sufletul
liber, u¿or, fårå griji ¿i
supåråri! Så ne
întâlnim ¿i la anul cu
aceea¿i bucurie de a
fi împreunå!
Corina Firu¡å
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Neexoticå, dar ce vacan¡å!

PSEUDO JURNAL DE BORD
al croazierei pe Dunåre cu motonava Carpa¡i
– 2 la 12 august 2002–
conform jurnalului personal al lui Gheorghe Caragea
ÎNTOARCEREA
Sâmbåtå 10 august 2002.
Ora 530 ; må trezesc. Se lumineazå de ziuå.
Ora 6. Suntem la Km 1517 dupå ce am mers
toatå noaptea . Am parcurs 130 Km de la
Budapesta 1647-1517= 130 Km. Revine o
vitezå medie de 17,3 Km/h.
Ora 635. Începe så fie bine luminå. Cer
låptos. Se anun¡å o zi cu soare.
Ce¡uri deasupra apelor.
Dupå masa de diminea¡å ie¿im pe puntea
superioarå. Soare; aerul se încålze¿te; discu¡ii.
Marilena se culcå în cabinå. Eu cobor ¿i scriu
în jurnal.
Am trecut de Mohaci ¿i la ora 1130 acoståm
la Bezdan pentru revizia actelor la reintrarea
în Jugoslavia.
Dupå masa de prânz plecåm spre Novisad
unde ajungem pe întuneric. Trecem podurile
îndreptându-ne spre Belgrad.
Ziua a fost însoritå în majoritatea ei. Am
profitat fåcând pu¡inå plajå pe punte.
Pe la ora 17, s-a ¡inut în sala barului o
audi¡ie de arii din opere prezentatå de Rodica
pe tema Maria Calas ¿i Pavarotti.
Spre searå, concurs de bancuri.
Duminicå 11 august
Diminea¡å, ora 7 00. Deja am trecut de
Belgrad. Vreme închiså cu vânt tare, care se
intensificå cu cât înaintåm pe lacul de
acumulare Por¡ile de Fier I. Lacul începe
imediat dupå Belgrad.

Ora 1115. Lacul foarte larg de minim 2 km.
Valuri de 0,5-0,7m. Vânt foarte puternic pe
punte. Apele lacului sunt verzui, mai limpezi
decât în amonte, pe fluviu.
În jurul orei 13 vom ajunge la Grådi¿te
unde vom opri pentru revizia documentelor
la ie¿irea din Jugoslavia.
Ora 13; oprire la Grådi¿te.
Coborâm pe mal, vizitåm un Free Shop cu
¡igåri, båuturi ¿i cosmetice. Intru în orå¿el cu
Marilena ¿i råtåcim pe câteva strådu¡e pustii.
Case mici, printre care, ici-colo, vile cochete.
Stråzile n-au pavaj ¿i nici trotuare; sunt totu¿i
curate. Mici grådini prin cur¡i. Unele case
vechi sunt probabil din vremea turcilor. Facem
câteva poze. La bisericå este o nuntå. Afarå
a¿teaptå o tråsurå veche acoperitå cu scoar¡e
colorate. Apar mirele ¿i mireasa. În fa¡a
bisericii o micå orchestrå atacå o horå
sârbeascå, unde nunta¿ii se mi¿cå în cerc, ca
la noi. Vreo zece automobile înso¡eau tråsura
care pleacå cu mirii (ea pu¡in cam urâ¡icå dar
el drågu¡).
La reîntoarcerea în port, care pare a fi
centrul ora¿ului, are loc un concurs cu premii
(cupe) pentru câini de raså; asiståm ¿i noi.
Abia la sosire am aflat cå am stat acolo
atâtea ore, pentru cå pe „lac” era furtunå ¿i
am a¿teptat ca aceasta så se potoleascå.
Îmbarcarea la navå ¿i plecarea.
Seara „stranierii”, Mihalcea ¿i 2 doctori prieteni ai lui, români din Germania, dau un
simpatic spectacol foarte aplaudat. Urmeazå
searå de dans cu acordeon ¿i apoi muzicå
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În formulare se fac propuneri de
viitoare excursii:
Grecia continentalå;
Turcia – Istambul, Izmir.
Masa de searå, ultima, va avea
surprize - se anun¡å la sta¡ie.
În România sunt inunda¡ii: Oltenia,
Tulcea etc. Am trecut de Bechet ¿i
Oriahovo.
Spre Råsårit se profileazå nori de
ploaie, spre care ne îndreptåm. Este un
front care se extinde spre Sud. Spre Vest
este încå soare ¿i cer senin.
imprimatå pe CD-uri.
Este ora 1920. Am trecut de apele înåmolite
Spre miezul nop¡ii, intråm în ecluza Por¡ile
ale Jiului care au schimbat culoarea Dunårii
de Fier 1. Lumini feerice.
pe malul românesc.
Pregåtiri pentru masa de searå.
Luni 12 august
ºinuta va fi de galå, conform cerin¡elor
Ora 630; intråm în ecluza Por¡ile de Fier 2.
30
Diminea¡a, ora 11 : ¿edin¡a Asocia¡iei comunicate prin sta¡ie.
Urmeazå localitatea Corabia.
Promo¡ia ‘61 Mecanicå.
Urc din nou pe punte. În cabinå cald,
Modificåri la statut, discu¡ii, propuneri în
perspectivå expuse de Dumitru Constantin, ca plåcut, afarå råcoare.
Suntem la km 668. Mergem cu cca 20 km/h.
sponsor principal. Scriem în Registrul
Am mai avea 8,6 ~9 h de parcurs. Ar urma
Asocia¡iei cu observa¡ii privind calitatea
cazårii ¿i serviciilor, pe un formular separat. sosirea la Giurgiu la ora 5 diminea¡a pe 13
Pânå la maså ¿i dupå maså, program liber. august.
Un curcubeu s-a profilat pe cer dupå
Se anun¡å o maså comunå seara la ora 2030.
amiazå, cred cå al doilea în cursul excursiei,
unul pare-mi-se la Budapesta.
Masa de searå festivå, ultima
maså de searå pe motonavå.
Surprize culinare, ¿ampanie.
Este invitat echipajul navei.
Felicitåri, diplome, inclusiv pentru
personalul bucåtåriei ¿i cel ce a
spålat vasele (propunerea doamnei
Vanca).
Se anun¡å programul ultimei
seri dupå maså.
Adunarea generalå în sala
barului
pentru
anun¡uri
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importante, programe de viitor, întrebåri,
discu¡ii.
În cadrul lucrårilor ¿edin¡ei se
propune:
Primirea de membri simpatizan¡i în
cadrul asocia¡iei ; (vot unanim)
Activitå¡i viitoare: noi excursii la un
centru de recreere ¿i tratament pe litoral;
O caså, pentru colegi pensiona¡i
singuri, cu amplasament încå nefixat.
Întrebåri puse de Riri Pop ¿i Stånciulescu,
råspunsuri date de Bone, Dumitru ¿i
Popa.
Discu¡ii, anun¡uri pentru mar¡i 13 august.
Urmeazå dans.
Dupå ora 22, parte din participan¡i se retrag
în cabine.
Un grup restrâns råmâne pentru dans, unul
dintre cei doi doctori invita¡i aduce acordeonul
¿i se cântå în grup muzicå popularå, ¿lagåre
române¿ti vechi ¿i interna¡ionale.
O searå minunatå, poate cea mai frumoaså
petrecutå pe navå.
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europene: Belgrad, Budapesta ¿i Viena - ora¿ul
Imperial.
Nu poate fi încheiat acest jurnal fårå a
aduce cuvinte calde de mul¡umire principalilor
sponsori, care au finan¡at aceastå minunatå
excursie, în care toatå lumea s-a sim¡it bine ¿i
to¡i am regretat cå timpul petrecut împreunå a
trecut prea repede. În acest sens, men¡ionåm
ca sponsori, pe colegii no¿tri Constantin
Dumitru ¿i Stan Bone. De asemenea, calde
mul¡umiri colegilor no¿tri din conducerea
Asociatiei, Adrian Popa ¿i Rodica Nicolescu
Mar¡i 13 august
- ei au fåcut tot ce le-a stat în putin¡å pentru ca
Scularea la ora 7000. Suntem deja în portul totul så fie OK.
Giurgiu, dupå ce în cursul nop¡ii s-a trecut
printr-o zonå cu apå scåzutå timp
în care Bone a fost solicitat la cabina
de comandå.
Pregåtiri febrile ale bagajelor.
Mic dejun, ultimul.
Sose¿te microbuzul, luåri de “la
revedere”, agita¡ie, bagajul so¡iei se
råtåce¿te între alte bagaje (lucru pe
care îl vom constata la sosirea în
Bucure¿ti).
Aruncåm o ultimå privire
nostalgicå spre båtrâna motonavå
Carpa¡i, care ne-a purtat pe apele
Dunårii spre trei capitale magnifice
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Coresponden¡å
¥n
semnår
mer
ic
ui
¥nsemnår
semnåriile din A
Amer
meric
icaa aalle un
unui
român din Ger
m ania
Germ
Radu Mihalcea

A¿a cum a vrut întâmplarea, nu am apucat så
må dezmeticesc bine dupå venirea din Germania…
Timpul a trecut atât de repede ¿i s-au întâmplat atât
de multe… Corina Firu¡å m-a rugat så povestesc ceva
pentru revista promo¡iei… Ce så povestesc?
Pot så spun cå n-am reu¿it – încå - så fac ceea ce
mi-am propus, fiindcå au fost alte lucruri care au
trebuit trecute pe primul plan: am continuat
reamenajarea casei, începutå încå înainte de sosirea
mea aici ¿i o mai continuåm ¿i acum…Se va termina
probabil prin februarie sau chiar aprilie, dacå vom
face ¿i reamenajarea grådinei. A trebuit så fie fåcutå
¿i anume atât de amånun¡it, nu numai pentru cå se
contopesc douå gospodårii ci ¿i datoritå faptului cå
înså¿i concep¡ia casei dateazå din 1950 … ¿i între
timp preten¡iile s-au modificat. Acum noi – Rodica
¿i cu mine - am fåcut o caså – sau suntem pe cale de
a o face – care så fie atât modernå cât ¿i så încorporeze
elemente de valoare mai vechi. ¥n caså sunt mobile
florentine ale Rodicåi, care acum sunt puse în valoare
fiecare la un loc potrivit, dar ¿i lucrurile mele,
cumpårate din Germania, moderne ¿i cochete…
Istoria cea mai nostimå o au trei lampadare foarte
frumoase, dintre care unul împodobe¿te cabinetul
doamnei “pre¿edinte, academician, profesor, doctor,
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inginer” (¿tia¡i cå în¿iruirea acesta de epitete de tristå
amintire i se potrive¿te perfect Rodicåi?): eu le-am
cumpårat în urmå cu 8 ani din USA, le-am dus in
Germania ¿i le-am modificat la 220V, ca acum så le
aduc înapoi in USA ¿i så le remodific la 110 V!
Teribil, nu-i a¿a? Cum se scrie istoria!
Nu m-am ocupat suficient – mai bine zis nu m-am
ocupat de loc – de limba englezå americanå. Ceea ce
¿tiu eu – limba englezå europeanå – nu se potrive¿te
aici decât în linii generale. Am un manco încå, pe
care voi încerca så-l elimin începând cu anul viitor:
lucrårile de modernizare, cuplate cu necesitatea de a
despacheta bagajele îmi iau o gramadå de vreme.
Deocamdatå se pare cå visul meu “american”
este pe care de îndeplinire - în sensul cå acum am
toate actele necesare, inclusiv carnetul de ¿ofer! Aici
sunt de eviden¡iat eforturile deosebite fåcute de
Rodica pentru a-mi u¿ura înscrierea pe traiectoria
americanå: a fost formidabil de atentå ¿i de grijulie…
¿i plinå de dragoste!
Acum încep så las contactele så lucreze: vreau îmi doresc så-mi pot continua activitatea profesionalå
în anii ce vin. Am întâlnit profesori care au atins 90
de ani, sunt încå activi ¿i aratå splendid! De ce så nu
aråt ¿i eu a¿a? Peste câ¡iva ani…desigur!
Mda... Mi-am dorit din suflet så pot tråi la nivelul
acesta ... sau så am contact cu el.... Acum îmi doresc
ca în profesia mea så ajung ¿i eu la acela¿ nivel. Så
vedem dacå soarta o så må mai ajute … a¿a cum a
fåcut-o pânå acum!
Sunt fericit! Pur ¿i simplu! Fericirea nu vine din
exterior ci din interior… din interiorul casei… Cine
spunea cå rela¡iile dintre americani sunt superficiale, în esen¡å reci? Cei care au spus
asta, n-au cunoscut-o pe Rodica… Nu-mi
aduc aminte cum a fost ea in tinere¡e, pe
vremea studen¡iei… dar s-o vede¡i acum! Eu,
cel pu¡in, care am avut ¿i familia mea ¿i am
¿i copii majori… n-am cunoscut a¿a ceva!
Foarte atentå, foarte grijulie, plinå de
în¡elegere ¿i de toleran¡å…
Pentru mine - neam¡ul obi¿nuit cu
brutalitatea prusacå (din Germania) ¿i cu
Col¡ul de lângå cåmin... cel care
îndemanå la relaxare ¿i reflec¡ii filozofice.
¥n stânga, pe perete, un covor de måtase care
face parte din patrimoniul de artå persanå.
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Mobila de bucåtårie germanå se potrive¿te admirabil
în mediul american!
¿mecheria basarabe-neascå (din propia familie),
Rodica este o revela¡ie zilnicå. Ce minune! Este o
minune A-me-ri-ca-nå!!!
ªi mai este ceva: clima de aici este fantasticå!
Umiditatea relativå este atât cât trebuie så fie, ca så
te sim¡i bine: mai micå de 50%! Poate chiar cå este
prea scazutå! Soarele apare pe un cer
albastru strålucitor timp de 25 de zile pe lunå
iar aerul are un parfum de la pådurile ¿i de
la vegeta¡ia din jur cum nu se întâlne¿te
decât aici. Eu sunt incântat cå am scåpat de
ploile germane care nu se mai terminau de
33 de ani!
Ies în fiecare dimine¡å pe stradå, in fa¡a
casei, a¿tept ca primele raze de soare så-mi
mângâie fa¡a, respir adânc de mai multe ori ¿i
... må simt în al nouålea cer!
Vedere spre mobila florentinå a Rodicåi ¿i
mai departe - prin ferestrele aduse din Germania - asupra grådinii ... care urmeazå
så fie amenajatå.
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ªi mai este ceva… Så vå dau un exemplu:
Uite, m-am dus în ora¿ ¿i am citit pe o placå:
pavilionul Priztker. Era de fapt un teatru de varå cu
4000 de locuri pe scaune ¿i încå 6000 de locuri pe
iarbå, amplasat în centrul ora¿ului, cu o arhitecturå
superbå, nou construit. Am trecut pe lângå un spital
de boli de inimå, o cladire uria¿å, pe care scria
“clådirea Pritzker”. M-am gândit: “O fi a lui?” Cine
o fi Pritzker åsta?
Familia Pritzker este posesoarea hotelurilor
Hyatt, multimiliardarå ¿i locuie¿te în Chicago. Ea ¿i mul¡i al¡ii asemenea – considerå o onoare så
realizeze ceva pentru ora¿ul in care tråie¿te ¿i pentru
¡ara care i-a acordat posibilitå¡ile de a deveni ceea ce
este. ªi face mereu câte ceva.
O cuno¿in¡å de-a mea, profesor de motoare, ie¿it
la pensie de 20 de ani – între timp ¿i copii lui au ie¿it
la pensie! – a donat anul trecut facultå¡ii la care a
lucrat toatå via¡a, 1 milion de $! Economiile lui de
ani de zile… care acum, la vârsta lui – are cam 85 de
ani – nu-i mai sunt necesare! ªi nu este singurul!
Este vorba de recuno¿tin¡a oamenilor fa¡å de ¡ara
care le-a permis så se realizeze în via¡å…Ce sentiment
teribil…
America nu este ¡ara mea, dar eu simt mândria
oamenilor care tråiesc aici…¿i înfloresc ¿i eu…odatå
cu ei!
Da…Aici este o societate dinamicå, vie…
desigur cå 10% din popula¡ie tråie¿te în condi¡ii
mizerabile ¿i 10 % in condi¡ii extraordinare… dar in
general, to¡i tråiesc mai bine, se simt mai liberi decât
cei din “båtrâna” Europå! (urmare în pag.16)
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Dragii mei, poate cå vi se pare surprinzåtor ceea
ce scriu… dar este realitatea. Må in¡elege¡i acum de
ce am trecut Atlanticul? Haide¡i så recapitulåm:
Mai întâi Rodica. Pentru ea – singurå – a¿ fi
fåcut ocolul påmântului de trei ori. Atlanticul? O gârlå
nenorocitå…
Dar Rodica + America… Cine putea rezista?!
Cu drag ¿i cu toatå prietenia,
de la neam¡ul vostru român din America ¿i
de la so¡ia lui, o româncå din America!
Nota redac¡iei:
Douå lucruri m-au impresionat în lunga scrisoare
a lui Radu:
- Naivitatea lui, dacå-¿i închipuie cå existå vreun
stat atât de imaculat cum vede el acum, statul american.
Va descoperi curând cum stau lucrurile. (Are norocul
cå destinul îi asigurå acum o via¡å lipsitå de griji
materiale.) Pânå ¿i pe Rodica o considerå a-me-ri-ca-nå,
când de fapt, ea este a¿a cum este, tocmai pentru cå
este româncå, indiferent cât a modulat-o traiul în
America. Gena ¿i cei ¿apte ani de-acaså conteazå, så
nu uitåm asta!
- Vitalitatea lui, puterea de a întâmpina viitorul
cu planuri noi, ducându-se dincolo de 90 de ani. Ar
trebui så-i urmåm exemplul, så vedem partea
frumoaså a vie¡ii, så ne facem speran¡e, cu mult curaj.
Mai avem în fa¡å, cel pu¡in 20 de ani! Eu una, am ¿i
demarat din locul în care må cantonasem. Am deschis
fereastra, de¿i mi-era teamå så privesc dincolo de
momentul prezentului. Mi-am propus så fac în fiecare
an o nouå mare excursie în lume ¿i tratament la Breaza
¿i la mare; nu må voi opri decât dacå destinul va
hotårî altfel! ªi nici editura n-o voi închide, decât
dacå al¡ii vor hotårî altfel. Mai sunt câ¡iva dintre noi
care se gândesc în continuare la catedrele de la care
predau, la gospodåriile de la ¡arå pe care ¿i le-au
organizat, la afacerile pe care le conduc: bravo lor!
A¿a trebuie så facem to¡i, så gåsim acel ceva în via¡å
pentru care så merite så mai tråim cu poftå!
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... pentru cine-i nåscut în ianuarie
6 ian: Nicolescu Dan
18 ian: Ilie Vâlceanu
21 ian: Gheorghe Calea
28 ian: Gyorfi Bela Constantin
... pentru cine-i nåscut în februarie
6 feb: Mircea Ilioaia
7 feb: Dan Mihålcescu
16 feb: Anca Rodica Delcescu-Mihalcea
17 feb: Vasile Negrea
21 feb: Hans Farsch
27 feb: Dan ªtefånescu
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