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Foaie de suflet lunară a Asociaţiei “Promoţia ’61 MECANICĂ”

Sursa: MECANICII’61, An 14, # 138, ianuarie 2018 EE

Mirel VANCA

Ca şi în anul trecut şi ca în alţi ani, colegul nostru Constantin Dumitru, alias
Calipso, ne-a invitat pe toţi colegii să petrecem Revelionul 2018 la hotelul său
din Eforie Nord. Am răspuns invitaţiei doar cinci: eu, Dan Ştefănescu, Vasile
Gheorghe, Ion Stănescu, Stan Bone. Puţini, foarte puţini! Pe când, la primele
revelioane organizate de el, hotelul său se dovedea neîncăpător, acum ne-a ajuns
o singură masă, restul fiind ocupate de membrii familiei gazdei şi de invitaţi. Ar
mai fi de menţionat prezenţa a trei căţei (bishoni) şi o pisică, care ne-au înghesuit
serios. E adevărat, pisica a stat mai mult pe afară, de frica căţeilor, dar bishonii
s-au învârtit tot timpul printre noi, iar Maia, unul dintre ei, îi lătra pe cei la care
nu-i convenea ceva. M-a lătrat insistent şi pe mine, probabil nu-i convenea
papionul meu!
Revelionul din anul acesta, după spusele unora, printre care şi ale gazdei, le-a
întrecut în reuşită pe toate celelalte. Pe lângă ospitalitatea, confortul, căldura din
camere şi pavoazarea frumoasă din restaurant (de remarcat, de data aceasta,
pălăriile cu flori din mijlocul meselor cu care ne-am pozat toţi), care nu ne-au
lipsit în nici un an, alte cauze ar putea fi cele pe care încerc să le enumăr mai
jos.
Se ştie că odată cu trecerea anilor, preocupările de bază ale petrecăreţilor devin
mâncarea şi băutura. E şi cazul nostru, îndeletnicirea unora dintre noi fiind în
principal asta. Ei bine, la capitolul mâncare în anul acesta s-a stat excepţional,
datorită unei bucătărese de poveste, cu ştiinţă şi talent la gătit şi mare experienţă
internaţională, adusă cu mari sacrificii la Philoxenia, care ne-a determinat ca
după fiecare fel de mâncare să ne lingem farfuriile şi degetele. Serviciul la masă,
deşi a fost asigurat de o singură ospătăriţă, Adriana, a fost ireproşabil.
În al doilea rând, tineri sau bătrâni, ne place să dansam. Trebuie să spun că am
avut parte de o muzică excepţională, înregistrată, şi de experienţa unei D.J.
talentată, în persoana frumoasei Nina Dumitru, nora patronului, iar fiica ei,
fermecătoarea şi eleganta Maria Dumitru, studentă în turism în Elveţia şi având
la acest Revelion calitatea de maestru de ceremonii, a organizat, printre altele, şi
un concurs de dans. Laureaţii concursului au fost: premiul I - familia Gheorghe
Vasile, premiul II – familia Blaga Alexandru, premiul III – familiile Vanca Artemiu
şi Seceleanu Doru, iar o menţiune specială a obţinut familia Nicolae BalabanOlga Ungureanu. Hors concours, Bone Stan a primit o diplomă pentru cel mai
bun dansator de rock and roll. De menţionat că în noaptea de dinainte de a veni
la Eforie şi în noaptea după ce a sosit acolo, a fost suferind, dar şi-a revenit şi la
ora dansului ne-a lăsat cu gurile căscate de cât de multă energie a fost capabil să
reverse pe ring!
Maria, foarte elegantă, îmbrăcată într-o rochie lungă cu multiple decolteuri care o
puneau excelent în valoare, ar fi putut fi declarată şi Regina Revelionului. Ea a
mai organizat o tombolă, la care toţi participanţi la ea ne-am ales cu câte ceva. În
mod cu totul neaşteptat şi „nearanjat”, premiul cel mare, o sticlă de whiskey, a
rămas în familie!
Tot Maria a compus şi un Pluguşor cu care ne-a dat clasă celor care ne-am mai
ocupat cu aşa ceva de-a lungul anilor. Pentru ca nici un participant să nu
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rămână nepomenit şi necaracterizat în Pluguşorul ei, a avut grijă ca, în prealabil,
să ceară informaţii despre fiecare. L-a scris într-o după amiază şi are rimă, ritm,
cursivitate, măsură, sclipiri de spirit, sau, într-un cuvânt, tot ce trebuie să aibă o
astfel de creaţie literară pentru ca să placă. Cel puţin, mie aşa mi s-a părut! Dacă
exagerez, e de vină şampania.
E cazul să spun că a mai fost un Pluguşor foarte reuşit, compus şi recitat de
doamna profesoară Olga Ungureanu şi ar mai fi fost unul, compus de mine, cu
care însă nu m-am produs de teamă să nu ia foc hotelul. La masa mea, au fost
câteva discuţii despre manifestaţiile din Piaţa Victoriei şi au ieşit scântei, ori eu
mi-am scris Pluguşorul chiar acolo şi dacă l-aş fi citit ar fi izbucnit, cu siguranţă,
un incendiu, care ar fi cuprins tot hotelul şi care ar fi putut rivaliza cu cele două
care au avut loc în aceeaşi perioadă în cartierul Bronx din New York.
De întâi ianuarie, ca de obicei, i-am sorcovit pe toţi participanţii şi fiindcă era şi
Sântul Vasile şi pentru că pe gazdă o cheamă Vasilica, în seara zilei s-a servit, cu
artificii şi muzică de fanfară, un tort aniversar. Am cântat, până n-am mai putut,
„Mulţi ani trăiască!”.
În sfârşit, nu ştim cu cine a aranjat Calipso, dar zilele de 31 decembrie şi 1
ianuarie au fost neaşteptat de frumoase: cald, soare, cer senin, nici o adiere,
marea liniştită şi albastră, albastră. Mai, mai că ne-am fi dezbrăcat să facem şi
plaje! Am înlocuit plaja cu plimbări pe faleză, plajă şi prin staţiune.
Pentru cine nu ştie, în 2016 a fost lărgită plaja de la Eforie Nord şi recondiţionată
faleza. Acum plaja e aproximativ de patru sau cinci ori mai lată decât cea de la
Nisa, pe care am văzut-o în toamna anului trecut, când ne-am plimbat pe
„Promenade des Anglais”, ca să nu mai vorbim de nisipul fin cu care este
acoperită, în comparaţie cu pietrişul de pe plaja de la Nisa. Englezi, veniţi la
Eforie Nord şi trageţi la Hotel Philoxenia!
Calipso a transmis, în numele participanţilor la Revelion, prin intermediul lui
Radu Gruia, un mesaj de Anul Nou tuturor colegilor.
Îl reînnoiesc şi eu: LA MULŢI ANI, DRAGI COLEGI!

Clic pentru Cuprins
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R jos-Mioara Seceleanu, Olga Ungureanu, Florina Blaga, Ana Vanca, C&C
Dumitru, Gabi Gheorge, Adelina Bone, Nelu Stănescu, Lucia Stănescu.
R sus-Doru Seceleanu,Dan Ştefănescu, Alex Blaga, Mirel Vanca, Vali
Gheorghe, Stănel Bone,
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Azi, în prag de Noul An,
Strănepoți de-ai lui Traian
Doar o clipă așteptați
Și urarea mi-ascultați.
Am venit din nou spre seară
Tot din pârtia polară,
Pe un drum de nea, pe cale
În sănii de speranțe,
Anul Nou să-l începem
Cu hore și romanțe!
Hăi, hăi!!
Dom’ Dumitru îi invită
Pe prieteni an de an,
Din care și azi fac parte
Ungureanu, Balaban...
Și pornind din București
Pe șosele ca-n povești
Familia Seceleanu zboară
Cu 120 km. la oră,
Iubitori de drumeție
S-ajungă în Nord Eforie,
Invitați cu drag și bucurie,
Alături de Mecanici,
Promoţia ’61
Cu oameni destoinici,
Tot unul si unul.
La Intermacedonia se
întâlnesc lunar
Economiști, mecanici
Să-nchine un pahar.
Hăi, hăi!!
În jurul bradului cu cetina verde
Nicicând speranța nu se pierde.
Multe daruri sub pom de Crăciun
Excursii și carți noi
Și-un colectiv de redacție bun!
Hăi, hăi!!

Olga UNGUREANU şi Traian BALABAN

Cu familiile Blaga si Vanca
Am vizitat și țara şi alte paralele.
Cu prieteni am mers la balet si la
Operă sperând că talentul ni-l
descoperă.
Dar, stând la balcon, pe loc rezervat,
Regizorul pieselor de noi a uitat.
În anul ce vine rapid și cu spor
Dorim să ne-angajeze un teatru în
viitor,să plecăm în turneu la
Marea Albastră unde ne-asteaptă cu
drag gazda noastră,
Cu muzică, dans și mâncare aleasă
Cu dulciuri, plăcinte
Ca la mama acasă!
Hăi, hăi!!
Pe Sfinții Vasile noi vrem să-i cinstim,
Cu o uică fiartă, curcan și cu vin,
Șampania să curgă în cupele pline
Ani mulți de viață cu zile senine!
Marea e frumoasă în orice anotimp
Să profităm de toate cât mai mult
timp.
Să ne cânți Florina un cânt de iubire
Despe tinerețe și despre fericire!
Alături de Sandy, distins partener,
Sunt lideri de o viață, nu e un mister.
Când organizați ceva nu se poate
rezista, nimeni nu va refuza!
Hăi, hăi!!
Rând pe rând apar,
În costum elegant,
Cavaleri și domnițe
Cu zâmbet galant
Muzica răsună
Cu un ritm cumplit
Și toți invitații
S-au dezlănțuit!
Hăi, Hăi!!

A trecut acum și anul
Și cu bune si cu rele
Şi în ziua următoare,
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La un ceas de sărbătoare,
Mirel Vanca reapare
Cu o sorcovă mare
Plus o nouă carte de valoare,
Simbol de artă si de desfătare,
Dorind tuturor,
Succes și mult spor.
Și mai face o urare:
Să ne invitați mereu „iarna” la mare
„De la tinerețe Pân’ la bătrânețe”.
Drept răsplată la urare
Este o îmbrățișare,
Un dolar și-o sărutare.
Hăi, hăi!!
Ani, să nu fii geloasă,
Că doar tu ești cea aleasă.
Venind din Roma acasă
Tu ești foarte studioasă,
Ajungi la muzeu să conspectezi
Columna lui Traian să aprofundezi,
Iar apoi în pas alert,
Mergi și la teatru și la concert.
După o profundă reflectare și
documentare
Grăiești în gura mare:
Pe un brâu de curcubeu
Și cu lumea - n cap
Pentru a mea aniversare
O excursie vreau să fac!
Am un gând surprinzător,
Plan pe anul viitor,
Îndepărtata Chină este în vizor!
N-am astâmpăr, ca și vântul,
Cu Mirel, vreau să colind pământul.
Hăi, hăi!!
La domnul Calipso în Nord Eforie
E magie, veselie, feerie, fantezie.
Pentru familia Dumitru și doamna
Mavrodin
Cu respect și plecăciune mă înclin,
Pentru așa protocol
Poti să dai lumii ocol
Și rămâi mut de uimire
De-așa bună pregătire.
Și-am venit, cu frigu-n sân,
O urare să mai spun:
Plugușor cu patru boi
Trageți brazda pe la noi
Să scăpăm de taxe, scumpiri si nevoi!
Zurgălăi sunați cu foc

Pentru viață și noroc!
Hăi, hăi!!

Cuprins
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Doamna Olga prezintă” Pluguşorul 2018” scris de dânsa
pentru evenimentul de la Philoxenia
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Stimați prieteni, invitați,
Fiindcă suntem adunați,
La acest sfârsit de an,
Toți, aici la Eforie,
Animați cu bucurie
Să pășim in Noul An,
Cu noi vise, mai semețe,
Gânduri și mai îndrăznețe,
Pentru Noul An ce vine,
LA MULȚI ANI cu bucurie !
Și cum datina străbună
Ni-l trimite pe Traian,
Cu plugul din Bărăgan,
Tot așa încerc și eu,
Dar cu plugușorul meu,
Să vă fac de Anul Nou,
Acum, pentru fiecare,
Câte o mica urare.
Strig acum mare urare,
Și la doamne profesoare.
Pentru doamna Ana Vanca,
O soție devotată
Și o mamă minunată,
Conștiincioasă și severă,
Harnică și muncitoare,
Să fie tot săritoare,
Căci mamă de băieți îmi pare,
Anul Nou să-i dea putere,
Să-l petreacă cu plăcere
Și cu multă pasiune,
În suflet să își adune
Arta, ori că-i teatru, ori că –i film,
Arta e darul divin
Pentru un suflet erudit
Și un om de toți iubit.
Anul Nou să-i dea putere,
Inspirație divină,
Obiceiul să-l mențină,

Maria DUMITRU

Să nu sară în jurnal,
Nici o filă-n Noul An,
Căci scrisul îmbogățește
Și ne-ajută la revistă.
Ea e echilibru-n familie,
Așa mi s-a dat de știre.
Și-n Anul Nou ce vine
Îi urăm să-i fie bine!
Pentru o doamna calculată,
Facem urarea mai lată
Pentru doamna Gabriela.
Să-i dea anul nou de toate
Sănătate și bucate,
Că-i și mamă și bunică,
De nimic nu-i este frică.
Cu gătitul stă așa:
Oala din bucătărie,
Nu-i prea place, să se știe.
Dar să se gătească-i place,
Căci la modă multe face,
Că-i o doamnă elegantă
Și mereu e asortată.
Și-i urăm aici și noi:
Aureturi,coliere
Să le poarte cu plăcere!
Fac acum o urare
Pentru Gheorghe Vasile,
Că e un tata model,
Nu se dezminte de fel.
Soția el își iubește
Și în exigență crește.
Anul Nou să îi aducă
Sănătate, bucurii,
De la ai săi nepoți și copii!
Și facem acum urare
Și lui Nicu frățioare,
Că-i a Doiniței jumătate
Și-o iubește, nu se poate,
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Ca pe-un suflet drăgăstos,
Bun și cald, mărinimos.
Vrea pe rană să și-o pună
Ca balsam de vreme bună.
Anul Nou să-i dea putere,
Sănătate și-n etern
Dragoste până la cer!
Ca Emilia nu-i niciuna,
Așa spune Dan într-una.
45 de ani ne-a suportat
Ne-a iubit și ne-a îincântat.
Ne-a adus ea și o doamnă
Doamna Rădulescu o cheamă.
O doamnă prietenoasă, frumoasă,
Să ne încânte seara noastră.
Nicu și cu soața lui,
S-au făcut ai dracului.
El la Banca Națională,
Ea cu copii la școală
Căci Ștefan, băiat isteț,
Va avea un job mareț
Și cu o fată așa dotată
Va fi mândru al ei tată.
Mădălina cu a ei mamă,
Au venit să ia de seamă
Cum se face un audit
La prietenul iubit.
Ea, o mamă de valoare,
A muncit s-o crească mare.
Rezultatul s-a văzut,
Licența cu 10 a obținut.
Facem o urare aleasa
Lui tataie, că e gazdă,
Căci nimic nu îl oprește
Și toată viața muncește.
El e bunicul model
Și doresc la toți la fel.
Nepoții toți îl iubesc
Și îl îndrăgesc.
Pe el noi ne cicălește,
Dar ne și iubește.
Și vrem să îți mulțumim.
Anul Nou să-ți dea putere,
Sănătate, bucurii,

De la noi, de la copii.
Și acum, în încheiere,
Dacă v-a făcut plăcere,
Spuneți cu toți LA MULȚI ANI!
Și mai scoateți niste bani.
Pe cel ce scrie și citește.
Pasiunile să-și țină,
Colecțiile să le mențină,
De toate să aibă parte,
Domnul să îi dea de toate!
Să urăm mai călduros
Pentru un inginer vânjos.
Toată viața a muncit,
De căldură s-a-ngrijit.
A făcut termocentrale
Și-acum scrie romane,
Niciodată nu se-oprește
Satul natal îl iubește.
Are forță creatoare
Cât pentru 10 romane.
Anul Nou ce-o să –i aducă?
Multă putere de muncă!
Neluțu și a lui consoartă,
Împreună se răsfață,
Azi se ceartă, azi se-mpacă.
Le dorim, precum se poartă,
Să nu se despartă niciodată.
Pentru Ștefănescu Dan,
Urez la sfârșit de an,
Să fie soț devotat,
După cum ne-a învățat
Și cinstit, minuțios,
Cum stă omului frumos.
Și ca un bun inginer,
Fiindcă e pensionar,
Să nu fie prea tipicar,
Nici prea încăpățănat
Că mă-mpiedic în urat:
Nu te ancora-n trecut
Că azi e un nou început!
Și de doamna Ștefănescu,
Multe o-i spune,
De ne-om întinde până mâine.
Ea ne susține-n echipă
Pentru domnul Balaban,
Urez la sfârșit de an
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Să aibă multă sănătate
Și iubire cât se poate,
Că-l iubeșie d-na sa
Cât pentru toată viața.
Eu vreau să vă urez frumos
Să nu fiți prea militaros,
Cu ordine și organizare
Ne-mpiedicăm și în urare.
Să fiți așa cum știe ea,
Harnic și înțelegător,
Soț bun și foarte iubitor!
Să urăm acum mai tare
Lui Stan Bone frățioare,
Calculat, organizat
Și de „rege” pasionat.
Anul Nou să-i dea de toate,
Informații ca la carte,
Să știe mereu pe toate,
Că-i stăpân în casa sa
Și-l ajută Fizica.
Să facem și mare urare
Adelinei, soaței sale,
Doamnă profesoară aleasă,
Care gătește bine în casă.
Gospodină minunată,
Ordonată și curată.
Ca albina ea muncește,
Nicidecum nu obosește.
Mai coase și tricotează
Și cuvinte-ncrucișează.
Mateescu Dan,
Acum este pensionar.
De hobby el nu s-a lăsat
Spune bancuri neîncetat.
Soție frumoasă ce el are,
Ca Emilia, nimeni n-are.
2 fete, 3 nepoți,
Să-i țină Domnul sănătoși!

Ne-a pus pe toți pe locul 2,
Căci după cum puteți vedea,
Câine și-a luat,
Ea locul întâi a ocupat.
El are acum alte preocupări:
Să ducă câinele la coafor!
Când arenda el plătește,
Câinele îl însoțește.
Ori că-i ploaie, ori că-i soare,
Câinele merge la plimbare.
El e un tată devotat
Îl iubim necondiționat.
Mami, albinuța-n casă,
Ori că repară, ori că gătește,
Misiunea o îndeplinește.
Tot ce-i spui ea face
Nimic nu o distrage.
Noi toți o iubim
Și o prețuim.
Că nu-i alta ca ea,
Când e bună, când e rea.
Și gazda noastra cea aleasă,
E o manageriță de clasă.
Tot ce face ea e bun
Căci e pricepută, îți spun.
E o femeie grozavă,
Philoxenia o are în pază.
Noi îi mulțumim cu toții
Și-i urăm în Noul An
Tot ce-i mai bun pe orice plan.
Urez acum la final,
Numai bune-n Noul An.
Domnul să ne dea putere,
Să fim așa cum ne cere.
Pace-n suflet să v-aducă
Noul An și spor la munca!
La mulți ani!

Facem urare frumoasă,
Și pentru bunica noastră.
Doamnă plăcută, distinsă
Și mereu tare aprinsă.
Fă mereu ce zice ea,
Că altfel dai de belea.
Și acum de ziua ei,
I-ai un cadou vrei, nu vrei.
Tati, că așa îl numim noi,

Cuprins
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Maria prezentându-şi pluguşorul
special dedicat evenimentului
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Familia DUMITRU
Maria

Nina

Coca

Ştefan Constantin jr. Mădălina Rühn Constantin sr.
(Bibi)
(Nelu, Calipso)

13

Revista MECANICII’61, An 14, # 138, ianuarie 2018 EE

Anda şi Dan Ştefănescu
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Bunicul şi Nepoata, purtând pălării
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Sacrificiul tortului Sfinţilor Vasile
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Aranjament ambiental
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PreRevelion urmat de Revelion în doi
Adrian POPA
Ne condamnaserăm la intimitate pentru preîntâmpinarea Anului Nou, încă
dinainte de Crăciun, când acceptarăm invitația lui Florin Georgescu – nepotul
meu de verișoară primară (multor colegi de-ai noștri cunoscut ca urmare a
colaborărilor avute pe când acesta lucra la I.M.G.B. sau I.N.M.T., așa cum ar fi
Rodica Nicolescu, Șerban Teodorescu, Virgil Clapon și alții), la sărbătorirea
împlinirii a 70 de ani, pe 29 decembrie anul trecut.
Festinul a avut loc la restaurantul zahana „ZEXE”, de pe lângă Statuia
Aviatorilor (str. Sofia nr.1), imobilul având oarece iz de monument istoric, dacă ne
gândim că, în vremuri relativ recente, a fost sediul Partidului „România Mare” și
mediatizat (mai ales la TV) cu ocazia altercațiilor dintre liderul „Tribunul” și
„executorii cu sila” veniți să-l scoată din clădirea retrocedată. Locația, gândită ca
o excelență gastronomică românească, îți aduce aminte de restaurantele-zahana
„Bumbești”, „Prieteniei” de pe vremea tinereții mele, aici putând să servești
celebrele momițe, fudulii, măduviore și altele asemenea că nici nu le puteai
comanda cu voce tare (Eu l-am tras de mânecă pe chelner și i-am arătat cu
deștu’ pe meniu, fiindcă aveam câteva doamne în jur).
Pe coperta a IV-a a cărții MENU, Andrei Pleșu face o pledoarie („pro-contra”
– bineînțeles) despre fenomenul „zahana”, iar paginile terminale ale listei de
VINURI prezintă o selecție de versuri ale lui Păstorel Teodoreanu. Numai un
exemplu:
„Oare nu-ți mai amintești
Vorba din bătrâni lăsată?
Din beție te trezești,
Din prostie niciodată.”
Adunarea invitaților, compusă din rude apropiate (soție, cele două fete – dintre
care cea mare căsătorită în Spania – cu soții lor, dar și cu cel mai important
personaj – Sofia, nepoata lor din Spania, de doi ani, care vorbea cu noi în română
și cu taică-su în spaniolă, veri, cuscrii din România, colegi de facultate (TCM promoția 1970) a cântat cuvenitul „La mulți ani!” și au mulțumit amfitrionului
pentru răsfățul culinar adecvat PreRevelionului.
Bineînțeles că o astfel de trudă, a necesitat o zi de odihnă, după care ne-am
pregătit și pentru întâlnirea noastră cu Noul An. De-ale gurii mai erau destule de
la Crăciun (de la piftie, caltaboși și sarmale, la friptură), așa că m-am ocupat doar
de reîmprospătarea componentei lichide a meniului și de tort.
Seara de duminică – din vreme – am pregătit masa de revelion, punând
două scaune pe una din laturile acesteia, bineînțeles cea opusă televizorului,
pentru vizibilitate optimă și confortabilă.
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Unul din avantajele unui astfel de party în familie, este libera abandonare a
oricărei conveniențe (pentru câteva minute te poți întinde pe canapea, cu ochii la
TV, poți să te întorci apoi la un fel de mâncare servit mai înainte etc. etc.).
Am avut sarcina (pe care ne-am asumat-o noi) să jurisăm emisiunile TV de
Revelion. După părerea noastră, postul România TV a avut cele mai bune voci și
cele mai de calitate personalități artistice selectate. Ne-a bucurat faptul că unele
posturi (spre exemplu Realitatea TV – mi se pare) au găsit spațiu pentru a invita
în stu înțelesuri, parcă ai asculta un summum de aforisme, precum Dan Puric,
acest zelos mângâietor al sufletului de român bun creștin.
La fix 1200, am ciocnit paharele de șampanie, ne-am îmbrățișat și pupat,
ne-am dorit (mai mult decât decât ne-am urat) unul altuia bătrâneți frumoase
(„pe propriile piciore și cu mintea limpede!” – vorba soției).
Ceva mai târziu, ne-au sunat vecinii de apartament cu o sticlă de șampanie
în mână, pe care o plimbaseră din Parcul Tineretului, unde fuseseră să vadă
focurile de artificii, ca să ne spunem „La multi ani!”
Au urmat telefoane (primite sau apelate) inclusiv cu unii dintre cei de la
Philoxenia din Eforie Nord.
Și uite așa ne trezirăm în 2018.
Dee Domnul să fie un anmai bun pentru noi toți – nu doar pentru că este
Anul Centenar al Marii Uniri!

Revelion cu CARA
Rodica NICOLESCU
Imobilul din Energiei 9 (undeva între Foișorul de Foc și Calea Moșilor), unde
locuiesc, ocupând o parte din parter și ceva dependințe la subsol, are o mică
curticică (spun toate astea pentru cei care n-au fost nici măcar odată pe la mine).
Aceasta ne-a permis nouă, locatarilor, care suntem și ne comportăm ca o familie
(eu fiind un fel de anexă la familia propriu - zisă a colacatarilor mei), să adoptăm
ba un câine, ba un motan sau și și.
Ultimul câine pe care l-am avut, era
un fel de ciobănesc, mare cât un vițel și
prietenos. Îl chema Pic. S-a prăpădit în
noiembrie 2010 la o vârstă respectabilă
(pentru un câine): 14 ani. A fost o
asemenea tragedie pentru toți ai casei,
astfel că am hotărât, în unanimitate, să nu
mai adoptăm vreun câine. Dar n-a fost să
fie așa, ci cum vrea Dumnezeu!
Așa se face că în toamna trecută, s-a
aciuat în curtea noastră o mică potae,
frumoasă foc, o metisă (nu se mai spune,
Doamne ferește, corcitură) de ciobănesc
mioritic cu ceva maidanez, cu o viteză de
creștere ca la feții din basme și pe care o
cheamă CARA. (Se înțelege că am adoptato, nu?)
Acum are opt luni.
Multe lucruri sunt noi pentru Cara și
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unele chiar o sperie.
La sosirea serii din ajunul Anului Nou au început bombardele. Însoțite și de
artificii erau pentru Cara un adevărat război. A găsit prilejul, când ușa de la
intrare s-a deschis penteu un moment și țâști înăuntru. Și-a găsit un loc unde să
se ascundă și tremura la fiecare explozie festivă.
Noi, toți ai casei, care eram în așteptarea trecerii pragului dintre ani, unii
cu pahare în mâini, ne străduiam să o liniștim pe Cara. Asta era principala
noastră preocupare.
Fată deșteaptă, Cara a priceput răsfățul, se gudura pe lângă fiecare și a
început chiar să se joace în felul ei.
Numai că tiribombele au continuat până târziu. În calitatea mea de mamă
principală, am rămas cu Cara și ne-am răsfățat reciproc, fiind sigură – după
comportamentul „bestiei” – că am reușit s-o fac fericită și implicit am simțit o
mare bucurie sufletească pentru asta. Deeaceea am numit această frumoasă
noapte de An Nou 2018, drept Revelionul cu Cara.
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Revelion …..nostalgic
Radu GRUIA
Casa părintească
Este adevărat că asocierea asta crează
nedumeriri :sau euforie, sau
nostalgie ! Împreună ? Hmm.. Dar am o explicaţie ! Să vă povestesc !
După o apreciere obiectivă (şi responsabilă), am ajuns, Ileana şi cu mine la
concluzia că – oricât ne-ar place – participarea la revelionul lui Calipso de la
Eforie Nord se încadrează, la capitolul “Cheltuieli extra-bugetare” . Deci
trebuie tratate ca atare : ori depistăm resurse speciale, ori ne abţinem.
Absolut logic. Şi simplu. Fiecare familie îşi are socotelile ei. De data aceasta,
stăm acasă. La anu’ vom vedea.
Dar vechiul şi agitatul imprevizibil, se agită şi se implică ! Adică cum ?
Păi foarte simplu : Smaranda, fata noastră mai mare, ne dă un telefon şi ne
întreabă ccandid: nu vreţi să facem revelionul tout-ensammble ?
- OK ! vroiam să stăm acasă. Unde ?
- În lobby-ul unui hotel, CAPITAL PLAZA. L-am găsit pe NET.
- N-am auzit. În oraş ?
- Da, pe Iancu de Hunedoara, vizavi de Volga . Sunteţi invitaţii mei.
Mai vine doar o prietenă. Şi Cătălin, bineînţeles.

Adică “declanşatorul” unei stări emotive cu impact sever asupra
individului ! (adică eu). De ce ? Răspuns facil: pentru că adresa subliniată
se află în buricul “ariei mele natale”*, unde mi-am TRĂIT, zi cu zi, 0 la 34
de ani în casa părintească, (vezi pagina următoare) PRIMA treime din
propria-mi existenţă !
În 1936, părinţii mei, proaspăt căsătoriţi, s-au instalat la parterul unui
imobil P+2E+M, situat pe str. Grigore Alexandrescu nr. 78, la intersecţia cu
str. Cometa (astăzi Căderea Bastiliei, nume dat de regimul “popular”,
instalat după WW II).
În această casă, mi-a fost dat să-mi trăiesc acea “primă treime “ din viaţă.
Am părăsit-o după căsătorie şi achiziţionarea (1978) primei case conjugale,
din cartierul Tineretului , Bucureşti.
Foarte pe scurt,principalele evenimente din perioada în care am locuit în
casa părintescă :
- Naşterea şi botezul creştinesc – la Biserica Sf. Visarion, Părinte
paroh Pr. I. D. Petrescu. La aceaşi biserică au primit sf. Botez, în
anii ’70 , fetele mele Smaranda şi Arina, de data aceasta Părinte
paroh fiind Pr.Mihai Dimoftache
- Bombardamentul anglo-american din 4 aprilie 1944.
- Marele viscol din 2 februarie 1954.
- Studiile primare – la şc. Elementară nr 7 băieţi 1948-1953, liceale
la Lic. IL Caragiale Bucureşti 1953-1956, şi superioare la IPB
Bucureşti 1956-1961.
- Stagiatura – 1961-1964, La IOR Bucureşti, cariera profesională
1964 – 1978 şi în continuare, la ITM Bucureşti.
- Cutremurul din 4 martie 1977
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Casa părintească azi
A fost construită în 1912, în scop comercial. După WWI, a fost consolidată şi
supraetajată, în scop locativ. Nu are elemente de rezistenţă din beton. A rezistat
totuşi cutremurilor din oct 1940 şi mar 1977. După ultimul a fost consolidată şi
a reintrat în circuitul locativ. Azi are 4 apartamene cu locatari, 2 saloane de
restaurant (la parter) şi un cabinet de ozonoterapie.
Are + 100 de ani şi o „poveste” impresionantă !
Str. Grigore Alexandrescu

Vedere în sensul spre Calea Dorobanţi. Pe
partea sângă clădirea fostei tipografii
Cartea Românească, acum METROPOLIS.
Pe fundal Ambasada Turciei.

Vedere în sensul spre Bvd. Catargiu.
Pe partea stângă,(auto nr. 3) fostul
sediu al Ambasadei RD Vietnam.
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*

Perimetrul ariei mele natale, dacă vreţi echivalentul Bănişor-ului lui
Mirel Vanca, pentru mine, este – aproximativ – pe conturul arterelor sau
pieţelor specificate în continuare : (orientare S-N, V-E)
- Bvd. Magheru (E 60) - Pţa Romană – Bvd. Lascăr Catargiu – Pţa.
Victoriei – Pţa Aviatorilor – Cal. Dorobanţi – Pţa. Dorobanţi – str.
Radu Beller – Cal. Dorobanţi – Pţa. Lahovari – Bvd(E60) Magheru.
În această zonă am apărut pe lume, am copilărit – pe străzi, parcuri şi
bulevarde - cu copii din cartier (nu cred că mai sunt 5 în ţară(, mi-am trăit
adolescenţa, m-am căsătorit şi am debutat în viaţa activă).
Acum cred că veţi putea înţelege ce semnificaţie specială a avut pentru
mine această noapte nostalgică a revelionului din....2017 !
Un detaliu, emoţionant pentru mine : în drumul spre CAPITAL PLAZA,
Smaranda, evident fără să ştie, a parcat maşina pe Grigore Alexandrescu, în
faţa unei case vechi, unde pe vremuri locuia familia unui coleg de şcoală
elementară, pe nume Niki Dumitrescu.El a fost cel care m-a poreclit GULIE,
poreclă pe care o folosesc şi acum !
Revelion- în imagini – la CAPITAL PLAZA - Bucureşti

Hotelul Capital Plaza
Faţada principală

Foyerul cu desk-ul
RECEPŢIE
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Unul dintre saloanele de
amplasare a meselor.
Pot fi observate linia de
servire pregătită pentru
„meniul rece” şi barul de
salon (în stânga, imaginii.)

Mod de servire absolut inedit pentru mine, la un restaurant (am mai întîlnit
asemenea procedură doar la recepţiile diplomatice la care s-a întâmplat să
fiu invitat) :
Fără personal specializat, fără comenzi, fără opţiuni calitative sau
cantitative, fără achitarea „faimoasei” note de plată, etc. Pe scurt, altfel
spus, am mâncat şi am băut, toată noaptea, ce şi cât am vrut iar apoi am
plecat acasă bine-mersi !
Secretul ? Simplu-simplu : un contract comercial cu scadenţă la semnare
(la efectuarea rezervării )
Unii ar putea spune – ce mare scofală, aşa fost şi la Philoxenia ! Da, aşa
este . Dar aici erau vreo....200 de „invitaţi” ! Aşa că.....

Dans-dans !
Aici Smaranda o face pe
instructorul de dans al
lui fii-su Cătălin !
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Acesta a fost meniul pregătit de gazde.
Prima „strofă” – aperitive şi entreuri – sau, dacă vreţi – meniul rece.
A doua „strofă”- preparatele de „consistenţă”- sau dacă vreţi- meniul cald.
A treia „strofă” – desertul.
Şi ultima strofă...bucuria marinarilor ! Aşa mai mrge !
Aşa cum spuneam, conform capacităţii......abdominale !
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DJ-ul. Bun cunoscător al
stilului „W’re bombing” !!??
Cătălin deprinde „secretele”
paşilor de dans

Tânarul din stănga, împreună cu colegii, „păzeau”
mesele pentru a aduce băuturile, sau,
pur şi simplu pentru a face un serviciu invitaţilor.
În aşteptarea lui..Nu, nu a
lui Godot, ci a lui 2018 !
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În ultimile minute ale vechiului
an, oaspeţii au fost invitaţi în
foyer pentru a aştepta spectacolul
de artificii programat la ora 00.00,
pe Iancu de Hunedoara, în faţa
intrării în hotel
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A fost !
FOARTE
FRUMOS !

H 00.02
H 00.02

Retur în salon, unde
aşteaptă, încărcată cu
bunătăţile din meniu,
linia pt. „meniul cald”

H 00.02

Într-un final, şi Şefu’ !
Căruia, una peste alta,
i-a părut rău că n-a fost la
Eforie, printre Magnifici !
Dar, cum zice românu’:
„tăt răul spre bine”
Adică, a mai ieşit şi el, cu
nevastă, fiică şi nepot, în
lumea asta nouă, cam
zbanghie!
SÂC !
SS H 00.02

Cuprins
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Despre o publicatie de a lui Radu
Rodica Baranescu

Attachments Jan 12 (8 days ago)

to me
Radule,
am trimis prietenilor nostri de aici urmatorul email:
Dragi prieteni,
Am primit de curând din România nr. 4/2017 al revistei Society,
Consciousness, Computers, care este editată de un grup de universități și se
ocupă de studiul si dezvoltarea inteligentei artificiale. Numărul este dedicat
lui Radu (citat din text: profesor dr. dr. dr.h.c. Radu Mihalcea, excelent
cercetător, manager, publicist, colaborator al proiectului) care colaborează
cu aceste universități de multă vreme și cuprinde textul integral al
materialelor publicate de el în ultimii 5 ani.
Alt citat: “Vă dorim dragi cititori, să vă bucurați și dvs. de… inteligența și
spiritul de observație expuse de profesorul, managerul și cercetătorul Radu
Mihalcea, cu care sperăm să colaborăm și în continuare…” Din păcate nu
am primit decât un singur exemplar, alte exemplare sunt încă pe drum, așa
că nu pot să vă pun la dispoziție nimic mai mult decât această informație.
Bravo Radu, sunt mândră de tine!
M-ar bucura daca ai gasi un loc potrivit pentru acest email si in paginile
revistei Mecanicii61. Daca te intereseaza mai mult, cred ca Radu Stoian are
un exemplar al revistei.
Iti multumesc,
Rodica
NR Am primit mail-ul de mai sus pe data de 1/12/2018 şi am dat curs
dorinţei colegei noastre. Ileana şi cu mine, am avut ocazia să citim un
material al colegului Radu, pe tema de mai sus. Vă putem asigura că se
referă la un subiect deosebit, abordat ca atare, la nivelul ştiiţific aşteptat.
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Curtoazia
Puiu Văleanu
Sursa: MECANICII’61, An 14, # 138, ianuarie 2018
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Pentru 2018,ar fi o
singură urare : fără
belelele pe care le ştim
noi bine!

