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¥ntre unanima dorin¡å de a ne revedea ¿i “posibilitå¡ili” unora dintre
noi de a continua întâlnirea din amfiteatru cu o petrecere la care nu
mâncårica ¿i båuturica sunt esen¡ialul (dar din påcate, fårå ele nu se
poate!) ci faptul cå putem tråi mai multe clipe împreunå, informându-ne
reciproc, la zi, despre statutul actual al fiecåruia, unii voluntari în d-ale
organizårii, au cåutat, s-au stråduit ¿i au gåsit un compromis.

Drept pentru care, purtåtorul de cuvânt vå supune aten¡iei (nu
aprobårii!) urmåtoarea concluzie:

1. Ne adunåm în Polizu, în fa¡a Rectoratului (adicå acolo unde era el
pe vremea noastrå), vineri 15 septembrie 2006, la ora 10 fix. Domnul
profesor Nae Enescu ne va conduce mintena¿ în amfiteatrul unde va
avea loc “strigarea catalogului”.

2. ¥mbrå¡i¿årile de recunoa¿tere (chiar ¿i cu interoga¡ii), luårile de
cuvânt cu ocazia råspunsului “prezent” la auzul numelui propriu, foarte
scurte ¿i cu umor, ca ¿i pozele de grup, trebuie så se încadreze în timpul
cuvenit, astfel încât la orele 1330 så fim în autocar, în drum spre ...
Bineîn¡eles cå mai întâi, vom face un scurt popas în Pia¡a Unirii, sub
Dealul Mitropoliei, de unde ne vom lua înso¡itorii (cå fårå ei/ele nu se
cade!).

3. De aici, cap compas spre Eforie Nord, unde ne a¿teaptå la hotelul
Philoxenia, amfitrionul Costel Dumitru, alias Calypso, pentru cina festivå
- începând cu orele 18 ¿i pânå nu mai råmân måcar doi pe redutå!

4. Sâmbåtå 16 septembrie (mai înspre prânz) - mic dejun de refacere,
dupå care începe programul turistic de trei zile ¿i douå nop¡i de SURPRIZE!

5. ¥ntoarcerea în capitalå, luni 18 septembrie dupå-amiazå.
DeDeDeDeDetttttaaaaalii tlii tlii tlii tlii tehnice ¿i eehnice ¿i eehnice ¿i eehnice ¿i eehnice ¿i eccccconononononomiceomiceomiceomiceomice
6. Costul “distrac¡iei” (inclusiv periplul turistic): 140 E/persoanå,

plus transportul cu autocarul 35 E/ pers. Numai doritorii de
independen¡å se pot deplasa cu mijloace proprii. To¡i participan¡ii trebuie
så aibå asupra lor, pa¿aport valabil la data anun¡atå.

7. Confirmarea obligatorie pentru participare, cu detaliile necesare -
numår de persoane ¿i modalitate de transport - pe adresa redac¡iei, pânå
la 10 iulie, nu mai târziu de 10 august a.c.
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Timpul reprezintå o realitate pe care fiecare dintre
noi o percepe spontan dar personalizat, cu care de
multe ori încercåm så negociem. Facem programe,
constatåm cå ne-am pricopsit cu ni¿te cutume, cu sau
fårå acordul nostru, apar dependen¡e, ne bucuråm
când reu¿im så ne realizåm programele ¿i ne supåråm
atunci când toate ies pe dos etc.

Dar, orice s-ar spune, cred cå to¡i suntem de acord
cå avem nevoie de stabilitate emo¡ionalå, lini¿te ¿i
bineîn¡eles, de cât mai multe (posibil) satisfac¡ii ¿i
mai pu¡ine e¿ecuri pe orice plan. Probabil cå åsta a
fost unul dintre motivele pentru care s-a “inventat”
conservatismul, balansat cu rapiditate de cåtre liber-
alism. Tory vs Whig. De mult, de pe la Britanici,
prin secolul 17! Atitudinea activå pentru men¡inerea
valorilor ¿i ordinii stabilite în oponen¡å cu libertå¡ile,
creativitatea ¿i respectul drepturilor individului. OK,
a¡i putea spune, astea sunt principii, sunt instrumente
morale ale celor care vor så facå sau chiar fac, politicå
¿i nu prea ne intereseazå pe noi! Wrong! Hai så vedem
ce se desprinde din lectura CV-urilor colegilor no¿tri,
fie cå sunt ele scrise ¿i apårute în Revistå, fie cå nu.
Am format un „grup” pe care l-am botezat simplu
Promo¡ia 1961, care s-a demonstrat cå a fost (¿i de
ce nu, este) constituit din indivizi cu personalitå¡i
puternice, a cåror deschidere pentru crea¡ie ¿i
contribu¡ie proprie, spirit de competi¡ie ¿i situa¡ii
dure, dar mai întotdeauna depå¿ite pentru a o lua de
la capåt, le-au legitimat pe deplin dreptul de a scrie,
pentru ei ¿i pentru noi. Dar, în acela¿i timp, care ar

putea fi „încadrarea” ac¡iunii noastre comune, care
acumuleazå deja vechime ¿i creeazå, poate la unii,
un început de dependen¡å? Tory vs Whig? Practican¡i
- conservatori ¿i liberali, în acela¿i timp! Fårå nici-
un fel de politicå!

Deci timpul ruleazå, joile se succed, dar o anumitå
joi, ultima din fiecare lunå, într-un anumit loc, la
restaurantul Select, devine un reper temporal pe care-l
„påstråm” cu grijå ¿i-l marcåm cu aten¡ie. Mai demult,
i-am gåsit un apelativ, hai så-i spunem generic ¿i
anume „Joia dulce”. Este de fapt numele unui
binecunoscut roman al lui Steinbeck. În calendar,
ultima joi dulce a fost pe 25 mai.

De data aceasta participarea a fost un pic mai
reduså sub raport numeric. Poate pentru cå 1Mai i-a
gåsit pe ai no¿tri la Albena, poate pentru cå era prea
frumos pe afarå sau era vreun meci la televizor, cine
¿tie?  Oricum au venit: Nae Enescu, Dan ªtefånescu,
George Caragea, Marian Grådi¿teanu, Radu Stoian,
Rodica Nicolescu, Nina Olaru, Adelina ¿i Stånel
Bone, Ionel Stånescu, Corina Firu¡å, Adrian Popa ¿i
... Radu Gruia. Datå fiind componen¡a numericå mai
restrînså, gazdele de la Select ne-au plasat în sala
principalå, fapt pe care l-am sezisat imediat datoritå
îmbunåtå¡irii confortului ambiental. Discu¡iile au fost
libere, subiecte diverse ¿i pe alese. La fel au fost, ca
întotdeauna de altfel, meniul ¿i vinul negru, chiar
foarte bun. A apårut, în premierå absolutå ¿i un desert
special: papana¿i cu smântânå ¿i dulcea¡å! Ne-am
despår¡it pe la 9 ¿i ceva pm., cu satisfac¡ia cå am
reu¿it så ne mai bucuråm de câteva momente plåcute
¿i deci, så ne mai trecem în cont încå un eveniment
fast. ªi nu unul de facturå extraordinarå, ci unul
devenit cutumå, pentru care nu trebuie så facem ceva
deosebit ¿i preocupant, deci cu atât mai valoros.
Påzea, chestia asta creazå dependen¡å!

Adunatura de mecanici

IntâlnirIntâlnirIntâlnirIntâlnirIntâlnireeeeea din ma din ma din ma din ma din maiaiaiaiai
Radu Gruia
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Convorbiri în “Olimp”

Radu P. Voinea
- Acad. Prof. doctor docent -

Nae Enescu

¥ncep prin a-mi exprima regretul cå voi, colegii
mei de promo¡ie, nu a¡i avut prilejul så audia¡i
prelegerile cursului de Mecanicå ¡inute de
strålucitul reprezentant al acestei discipline în ¡ara
noastrå, profesorul Radu Voinea. Sigur, am avut
profesori celebri care ne-au marcat via¡a de stu-
dent prin ¡inuta lor ¿i prin cuno¿tin¡ele pe care ni
le-au transmis; n-am sa må refer decât la cei de
la materiile generale: Gheorghe Buzdugan,
Gheorghe Manea, Lazår Stoicescu, Mitu
Dumitrescu, Constatin Popovici. Lista ar fi lungå,
pentru cå o promo¡ie de excep¡ie ca a noastrå era
normal så se formeze din profesori de excep¡ie...

¥n perioada în care noi eram studen¡i, s-au
bucurat de lec¡iile predate de domnia sa studen¡ii
de la Electronicå, dar dupå absolvire eu am fost
unul dintre acei tineri, pe atunci asisten¡i, care
au audiat cursurile sale ¡inute la Facultatea de
Mecanicå. Trebuie så fac o remarcå: este poate
singurul profesor la care nu-mi dådeam seama
cå s-a terminat ora de curs….

Iatå ce scriam împreunå cu colegul din Catedra
de Mecanicå, Valentin Ceau¿u, la aniversarea
celor 70 ani (24 mai 1993) ai profesorului nostru:

>>De mul¡i ani, în perioada în care primåvara
se pregåte¿te så predea verii ¿tafeta, serbåm Ziua
Catedrei de Mecanicå a Univeristå¡ii Politehnica
din Bucure¿ti, care nu întâmplåtor este ziua de
na¿tere a profesorului ¿i mentorului nostru,
domnul academician Radu P. Voinea.

Creator de ¿coalå în domeniul Mecanicii
Teoretice ¿i Aplicate, profesorul Radu Voinea are
contribu¡ii importante ¿i în alte domenii înrudite
Mecanicii. Lucrarea fundamentalå Metode

analitice noi în Teoria Mecanismelor, publicatå
în 1964, face parte acum din tezaurul ¿tiin¡ific
mondial, fiind citatå în cele mai importante lucråri
în domeniu, din ¡arå ¿i stråinåtate. Modul de
abordare a problemelor mi¿cårii spa¡iale a

sistemelor rigide a creeat o nouå viziune a
studiului mecanismelor, generând o nouå
abordare a studiului cinematicii robo¡ilor, care a
condus la crearea unor algoritmi performan¡i
pentru conducerea mi¿cårii în timp real a acestora.

Pe lângå multiplele contribu¡ii ¿tiin¡ifice al
cåror autor este profesorul Radu Voinea, ne vom
apleca în mod special asupra activitå¡ii de
profesor ¿i formator de cadre didactice în
domeniul Mecanicii. La majoritatea celor care
aståzi suntem profesori sau conferen¡iari la
Catedra de Mecanicå din UPB, domnia sa ne-a
fost conducåtorul de doctorat competent ¿i exi-
gent pe tot parcursul pregåtirii doctorale. Noi,
cei care îi suntem discipoli, îi suntem recunos-
cåtori pentru tot ce am dobândit de la domnia sa
¿i care aståzi ne då posibilitatea så ståm demni în
fa¡a studen¡ilor.

Am învå¡at cum trebuie så studiem Mecanica:
de la definirea modelelor fizice ¿i matematice la
posibilitatea utilizårii acestora în aplica¡ii prac-
tice, prin utilizarea aparatului matematic adecvat
fiecårui tip de aplica¡ie, prin rezolvarea corectå
a ecua¡iilor ¿i, negre¿it, prin interpretarea
rezultatelor ob¡inute. De la domnul profesor am
învå¡at så fim ¿i dascåli, så folosim în mod
eficient timpul pe care-l petrecem la catedrå, în
fa¡a studen¡ilor. Am învå¡at de la domnia sa, cum
så predåm cursuri atractive, så fim aten¡i la reac¡ia
studen¡ilor, de multe ori doar zugråvitå pe fe¡ele
celor din bånci. Din aceastå cauzå ¿tim cå un curs
predat, chiar dacå a fost pregåtit acaså, trebuie
så dea impresia cå se zåmisle¿te atunci, la tablå…
Dacå studen¡ii sunt obosi¡i, o micå glumå, dacå
se poate cu subiect din domeniul Mecanicii, poate
så destindå atmosfera.

¥n general, interesul studen¡ilor se men¡ine la
nivelul dorit dacå profesorul nu este blazat sau
då impresia cå “recitå” o lec¡ie învå¡atå, care
pentru el nu mai prezintå nici un interes… Ani
de zile am asistat la cursuri de Mecanicå, Vibra¡ii,
Rezisten¡a materialelor pe care domnul profesor
le-a predat la diferite serii de studen¡i de la toate
facultå¡ile Politehnicii. Vedeam cum studen¡ii
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sunt interesa¡i de ceea ce se predå, chiar dacå
apar¡ineau unor facultå¡i cu profil nemecanic:
Electronicå, Chimie Industrialå sau Metalurgie.

Prin anul 1964 s-a introdus un curs nou de
Vibra¡ii Mecanice, care a fost predat pentru prima
datå de domnul profesor Radu Voinea, iar noi,
cei care l-am predat mai târziu, am fost studen¡i
silitori, alåturi de cei care ocupau de drept båncile
amfiteatrelor. Am învå¡at enorm, cursurile din
acea perioadå råmânând pentru noi cursuri de
referin¡å pentru întrega perioadå ulterioarå.

Meseria de cadru didactic este de fapt o artå:
cel care este numai un “meseria¿” nu are mare
prizå la studen¡i. Este cam acela¿i lucru cu
“meseria de so¡” ¿i “profesiunea de so¡ie”...

Cândva ne plângeam cå al¡ii se amestecå în
treaba noastrå ¿i nu ne laså så procedåm cum este
mai bine. Dar aveam sålile de curs pline, chiar
dacå studen¡ii veneau la ¿coalå pentru cå se fåcea
prezen¡a ¿i, la un numår de absen¡e se pierdea
bursa sau erai exmatriculat. Acum avem liberatea
så predåm cum ni se pare cå este mai bine, dar
audien¡a este reduså, iar numårul studen¡ilor care
cred în meseria de inginer este mai mic. Asta ¿i
din cauza lipsei de motiva¡ie într-o ¡arå în care
industria, care ar trebui så absoarbå “produsul
muncii noastre”, nu-¿i gåse¿te ritmul...

Dar, suntem încå optimi¿ti cå lucrurile vor
intra în cele din urmå în normal. Cred cå de
acest optimism ne-am molipsit de la domnul
profesor Radu Voinea, al cårui spirit este la
fel de tânår ca totdeauna. Speråm cå
atmosfera de emula¡ie ¿tiin¡ificå, pe care
domnia sa s-a stråduit s-o insufle tinerilor ¿i
mai pu¡in tinerilor din catedrå, va continua
¿i dupå noi, astfel cå învå¡åmântul tehnic
românesc î¿i va påstra renumele pe care-l
are pe plan mondial.

Pentru tot ce am realizat ¿i pentru întrega
noastrå devenire, îi suntem recunoscåtori
profesorului nostru, domnul academician
Radu Voinea, cåruia îi dorim la aceastå
aniversare ani mul¡i ¿i tinere¡e fårå
båtrâne¡e.<<

..........................................................................................................................................
A¿a scriam în urmå cu ceva ani; anul acesta,

la a 83-a aniversare, domnul profesor are un spirit
la fel de tânår, iar optimismul de totdeauna l-a
ajutat så treacå peste suferin¡a cauzatå de o grea
opera¡ie. Revenind în catedrå dupå o absen¡å de
aproape douå luni, am rememorat împreunå anii
petrecu¡i la catedrå, perioadele când a fost
prorector (1964-1967) ¿i rector (1972-1981) al
Politehnicii ¿i modul în care a rezolvat cu tact ¿i
diploma¡ie problemele generate de amestecul
politicului în ¿coalå.

Ne-a povestit cum a condus ca pre¿edinte
Academia Românå în perioada 1984-1990 ¿i cum
a ferit-o de multe din “ideile geniale” ale familiei
de la cârma ¡årii... Dupå “epoca de aur”, în
intervalul 1991-1993 ¿i din 1998 pânå anul
acesta, a îndeplinit func¡ia de Pre¿edinte al Sec¡iei
de ¿tiin¡e Tehnice a Academiei Române.

Domnul profesor Radu Voinea este ini¡iatorul
înfiin¡årii Academiei de ªtiin¡e Tehnice din
România, organizatå dupå modelul Academiei
Române, al cårei Pre¿edinte este de la înfiin¡are
¿i în prezent. ¥n anul 2002 am fost primit ¿i eu ca
membru corespondent în acest for ¿tiin¡ific, unde
sunt în aceea¿i sec¡ie cu colegul ¿i prietenul meu
Valentin Ceau¿u.
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Prologue. La începutul  povestioarei mele despre
itinerariul bistri¡ean pe care, împreunå cu Ileana, l-am
întreprins luna trecutå, fåceam unele considera¡ii cu
privire la „nivelul de încredere”, så zicem rezonabil,
pe care ar trebui så-l acceptåm pentru pregåtirea ¿i
realizarea unei ac¡iuni pe care trebuie s-o între-
prindem. Odatå ce aceastå ac¡iune devine necesarå
¿i formeazå obiectul unei decizii, implicarea
emo¡ionalå, interesul pentru derularea corectå,
eficientå, precum ¿i ob¡inerea rezultatelor dorite, te
a¿eazå la masa de joc a acelei entitå¡i spirituale care
ne „inspirå” existen¡a. (Ca så må exprim elegant).
Din momentul respectiv e¿ti angajat. Jocul începe:
deschizi cu o por¡ie zdravånå de încredere în tine,
arunci apoi pe „maså” capacitå¡i de evaluare, resurse
materiale ¿i financiare, culegi informa¡ii, elaborezi
planurile operative detailate, declan¿ezi ¿i finalizezi
pregåtirea opera¡iei propriuzise ¿i ... a¿tep¡i cu
încredere (¿i de ce nu, cu neråbdare) momentul
START! Aici e aici: cu câtå încredere? Cam ce
valoare trebuie så-i atribui lui P*?. Dupå ce
recapitulezi, reconsideri ¿i verifici tot ce-ai fåcut, zici:
“Ce dracu’ dom’le, trebuie så meargå!” (Asta ar
însemna un P*= 0.9). ªi arunci titirezul! (pardon:
ac¡ionezi giroscopul). Jocul începe. Miza este
importantå: înså¿i confortul tåu intelectual, în toatå
splendoarea lui! Brrrrr....

Make ready! În decembrie trecut, am fost invita¡i
så participåm la o ac¡iune de promoting expozi¡ional
a unui sortiment de produse ale firmei franceze pentru
care lucråm, Ileana (Boss) ¿i Mandea cu „logistica”,
în calitate de agent exclusiv de vînzåri pentru
România.

Ac¡iunea era prevåzutå la Hamburg, unde se
organiza o expozi¡ie interna¡ionalå dedicatå, Aircraft
Interiors EXPO-2006, în perioada 4-6 aprilie. Am
hotårît så mergem ¿i m-am apucat de treabå.

Step 1- Cum ajungem la Hamburg? Cu avionul ¿i
cu trenul sau ma¿ina. OK. Biletele de avion se
cumpårå imediat, din timp, la o companie low-cost,
în spe¡å Blue Air, cu care nu eram la primul zbor.
Meritå cu adevårat pentru cå sunt mai ieftine cu pânå
la de trei-patru ori decît ale altor companii.

Itinerariul: Bucure¿ti – Båneasa – Maastricht –
Aachen – Köln – Hamburg ¿i retur.

Programul: 2 apr.: zbor JOR 121 Maastricht,
sosire 18h45, închiriere ma¿inå din aeroport ¿i
deplasare la Aachen (Aix-la-Chapelle), hotel rezervat
pentru 1 noapte, 3 apr: deplasare cu ma¿ina la Ham-
burg, hotel rezervat pentru 2 nop¡i. 4 apr: vizitare
Expo, discu¡ii cu partenerul francez, 5 apr: deplasare
la Aachen, hotel rezervat pentru 1 noapte (acela¿i),
6 apr: deplasare la Maastricht, predare ma¿inå, zbor
JOR 122 Bucure¿ti, sosire 13h45.

Step 2- Rezervåri. Conform programului, trec la
treabå: caut itinerariile de deplasare interurbane, mi
le scot ¿i le studiez, fac rezervårile la hotelurile din
Aachen ¿i Hamburg ¿i în final, caut ma¿ina de care
oricum aveam nevoie. Înainte de asta, am studiat ¿i
un eventual itinerar cu trenul, dar rezultatul a
demonstrat cå solu¡ia optimå råmîne ma¿ina, datoritå
costurilor comparativ mai scåzute ¿i al gradului de
confort ¿i mobilitate incomparabil mai mari, pe care
¡i le oferå. Deci, intru pe Yahoo Voyages, Location
voitures, introduc datele în motorul de cåutare al site-
ului ¿i consult oferta de ma¿ini la categoria
„Economique” (bineîn¡eles!). Må opresc la un Opel
Corsa 1.2, cu un tarif acceptabil (vreo 30 E/zi), accept
plata, se verificå cardul, totul este OK, dar în final,
sunt sfåtuit så caut în continuare pentru cå oficiul
locatorului din aeroport are programul de lucru pânå
la ora 18. Caut în continuare, nu gåsesc ¿i presat de
timp (era vineri dupå amiazå ¿i plecam duminicå la
17h), må hotåråsc så transform banii în cash ¿i så
încerc în aeroport, la sosire så gåsesc alt locator. Zis
¿i fåcut! Må duc la cel mai apropiat ATM, introduc
cardul ¿i ... stupoare! De¿i rezervarea nu fusese
confirmatå, suma respectivå nu mai figura în
disponibilul cardului. Asta am aflat-o la bancå, unde
m-am dus hotårât så-i desfiin¡ez! Firma francezå pe
al cårei site se desfå¿urase tranzac¡ia blocase suma,
conform procedurii normale! Dar fårå så-mi transmitå
confirmarea rezervårii! Vin acaså ¿i încep cu
telefoanele: sunt asigurat cå problema se va rezolva.
Mi se cere så transmit un fax cu descrierea necazului.
O fac ¿i a¿tept. Asta se întâmpla vineri seara pe la 7
¿i ceva. Sâmbåtå diminea¡å dau din nou telefon, iar
individul de la celålalt capåt al firului, dupå ce pufåi
a neputin¡å, pentru cå re¡eaua lor de calculatoare era
cåzutå, îmi spune cå singurul mod în care må poate
ajuta este så-i dau un telefon din aeroport, iar el îl va

Noi deNoi deNoi deNoi deNoi desprsprsprsprspre Ne Ne Ne Ne NOOOOOIIIII
PREVIZIBIL, IMPREVIZIBIL...

Radu Gruia
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convinge pe agent så-mi dea totu¿i ma¿ina. Motivul:
n-are pe ce så lucreze! Din acest moment începe
circul! ¥ntrebare: cum dracu’ stau cu P*  åla? Dar cu
previzibilitatea? Sta¡i pu¡in så vede¡i ce s-a întâmplat
în continuare!

And Go! Day 1, Sunday, April 2.
Ne pregåtim bagajele ¿i sufletele, chemåm un Taxi

¿i plecåm vioi la aeroport.Totul se petrece suspect de
bine,fårå nicio problemå. Lini¿tea dinaintea furtunii!
Prefer,desigur, dacå se  poate, locurile din coada
avionului. De data asta am reu¿it pentru cå, nu ¿tiu
de ce, lumea se înghesuie in partea din fa¡å. Zborul a
fost plåcut, cu soare ¿i vizibilitate la sol, aproape pe
întreg traseul. Aterizåm la „destina¡ia noastrå” (cum
sunå anun¡ul asistentelor de zbor) ¿i ne îndreptåm
cåtre frontierå. Aici, coadå, pentru cå avionul a fost
aproape plin. Cum am stat în coadå, am ramas la
urmå. Timp în care o doamnå, probabil victima unui
lapsus (sau mai bine zis lovita cu leuca), face un
schimb spontan de bagaje. Îl ia pe al nostru ¿i ni-l
laså la schimb pe al ei! Evident cå råmînem ultimii,
reperez bagajul fåcut „cadou”, dar må adresez
biroului respectiv din aeroport pentru declararea
piederii. Asta înseamnå timp, în care autobuzul Blue
Air pleacå ¿i råmânem så ne descurcåm pentru a
ajunge la hotelul din Aachen unde aveam rezervarea.
Ora 8 ¿i ceva, duminicå seara. În aeroport råmân
poli¡i¿tii ¿i func¡ionara de la bagaje pierdute. Ileana
are o ideie salvatoare: så cåutåm un hotel în imediata
vecinåtate ¿i så apelåm pentru o camerå. Zis ¿i fåcut.
Må adresez din nou cucoanei de la biroul de bagaje,
o olandezå urâtå bine, dar istea¡å ¿i binevoitoare, care
ne salveazå trimi¡ându-ne la un hotel din re¡eaua
Accor, categoria Mercury, aflat chiar lipit de aeroport
... (next door)! Parcå în spiritul unei ac¡iuni în
compensa¡ie, dupå atîtea ghinioane, avem noroc ¿i
gåsim una dintre ultimile camere, dupå spusele fetei
de la recep¡ie: vreo 2-3! Ne instalåm, rugând-o în
prealabil pe fåtucå så anuleze rezervarea de la Aachen
(lucru pe care’l face „nechezând” jovial la telefon)
¿i ne ducem la maså. În timpul cinei, apare fåtuca ¿i
ne anun¡å cå avem un telefon! Se duce Ileana ¿i ...
vorbe¿te cu un tip din Waterloo (Belgia) care îi spune
cå Doamna cu leuca este sora lui ¿i vrea cu orice pre¡
så-¿i recupereze imediat valiza. —„Vin eu s-o iau în
seara asta. Vå rog så må a¿tepta¡i neapårat!”. Era deja
10 pm. Må ridic de la maså, må duc - pentru a câta
oarå - la biroul de bagaje, primesc valiza cucoanei L

¿i må întorc så-mi termin haleala. În sfâr¿it, ajungem
în camerå ¿i-l a¿teptåm pe Dnul. “Waterloo”, pe care-l
cheamå, de fapt, Marian S.. Apare pe la 11h30 pm.,
facem schimbul de bagaje ¿i ne bucuråm så ne

recuperåm ¡oalele. Ileana îl întreabå dacå nu cumva
cunoa¿te un tip pe nume Bogdan Anghel, are locuie¿te
¿i el în Wateloo ¿i este ... fratele meu, zice ea. Omul
se uitå cam ciudat ¿i se scuturå ca de ale rele,
declarând cå este stabilit în Waterloo de 15 ani, dar
n-a auzit de Bogdan Anghel ¿i pleacå fericit cu
bagajul sorå-si. A doua zi îi telefoneazå lui Bogdan,
pe care-l cunoa¿te pentru cå sunt de fapt vecini,
declarându-i rituos: „ Bogdane, asearå sor-mea a luat
bagajul lui sor-ta, cåruia eu i-am spus cå nu te cunosc.
Nu pot så-mi dau seama cum am putut så spun
tâmpenia asta. Te rog så ne scuzi ¿i pe mine ¿i pe sor-
mea”. Comentariul lui Bogdan „p’å¿tia i-a lovit cu
leuca !” Aten¡ie mare: Omul este  complet orb ca
urmare a unei boli degenerative care i-a afectat
succesiv ambii ochi, este de forma¡ie inginer TCM
¿i de profesie un foarte apreciat specialist în
calculatoare. Are o reputa¡ie faimoaså în comunitatea
lor din Waterloo, unde firma pentru care lucreazå i-a
pus la dispozi¡ie un sistem special, la care monitorul
de imagine este înlocuit cu un terminal vocal!  No
comment! (Ileana ¿i cu mine am crezut cå e vreun
derbedeu care învârte niscai afaceri necurate
p’acolo!). Previzibil, nu-i a¿a?

Day 2, Monday, April 3. Diminea¡å, cu bateriile
încårcate ¿i gândidu-må la traseul care må a¿tepta —
un fleac acolo, de vreo 460 Km — må înfiin¡ez, la 8-
8.10 în fa¡a boxei HERTZ din holul aeroportului.
M-am gândit så iau ma¿ina, så o garez în fa¡a camerei,
så ne punem bagajele ¿i så luåm apoi, micul dejun.
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Dar...nimeni! Fac un „tur de orizont” ¿i constat cå la
niciunul din ghi¿eele locatorilor de ma¿ini, nu este
nimeni. Numai câte o placå, de diferite forme ¿i
dimensiuni, al cårei text te anun¡å cå respectivii au
tocmai altceva de fåcut decât så fie prezen¡i acolo.
De asemenea, e¿ti rugat politicos, dacå e urgent, så
dai un telefon la numårul....., folosind telefonul de
pe desk, iar el/ea vor veni în 10 minute. Bun. Må uit
dupå telefonul în chestiune, care evident cå ... nu e!
¥ncep så nu må mai simt atât de bine. Må uit dupå
omniprezentul ghi¿eu de Informa¡ii. Care nu existå!
Existå în schimb „oamenii cu pistoale”, doi cîte doi,
cu priviri atente, dar lipsite de ostilitate. Cum am
obiceiul så-i consider totu¿i oameni, de¿i au pistoale,
må îndrept zâmbind cåtre unul dintre binoame ¿i îi
întreb dacå nu cumva se întâmplå så cunoascå
programul Domnilor de la Hertz. Unul dintre binomi
må înso¡e¿te la ghi¿eul cu pricina ¿i-mi aratå, zâmbind,
textul de care vå povesteam. Eu: Excuse me officer,

but it’s  dutch! Tot zâmbind, mi-aratå cu degetul textul
în englezå. Pe care, bineîn¡eles, eu nu-l observasem
integral. Må cam fâstâcesc, dar contraatac cu
telefonul. Asta îi ¿terge zîmbetul de pe fa¡å, pentru
cå, evident nu vede nici el obiectul cu pricina. Se
duce la alt ghi¿eu, scotoce¿te pe dedesubt ¿i scoate
triumfåtor un telefon, pe care-l folose¿te. Dupå care
må anun¡å cå tipul va veni în câteva minute. Ceea ce
se ¿i întâmplå. Råsuflând u¿urat, må adresez
amploaiatului cu întrebarea dacå lucreazå cu francezii
de pe site. Zice cå da. Plin de încredere, îi spun
povestea cu rezervarea pe care n-am primit-o de¿i
am plåtit-o, cu calculatoarele „out of work”, cu
fran¡uzul cu care eu trebuie så-l pun în legåturå prin
telefon ¿.a.m.d. Tipul må ascultå cu råbdare ¿i dupå
ce termin, må întreabå: Deci, n-ave¡i confirmarea?
Nu. Imperturbabil, scoate un telefon de dedesubt, îl

cupleazå ¿i
„necheazå” calm
vreo 40 de secunde.
Dupå care, må
informeazå, amabil,
cå a vorbit la biroul
lor din Maastricht,
de unde i s-a
comunicat cå nu
existå nicio rezervare
pe numele meu.
Convenim så trecem

la faza cu telefonul la francezi. OK. Fac apelul ¿i ...
sunt pus pe robot. Dupå ce a¿tept vreo 3 reprize ¿i
må satur s’ascult muzicå, închid ¿i-l rog pe tip så må
scuze pentru cå este ocupat. Omul îmi spune cå mai
poate sta doar câteva minute, se va duce în ora¿ ¿i se
va întoarce în 45 minute. Încerc din nou, cu acela¿i
rezultat. Omul vrea så plece. Atunci må hotåresc så
o dau dracului de rezervare ¿i så închiriez ma¿ina cu
cash. Îl întreb ¿i ... îmi råspunde cå nu primesc cash.
Råmân cu gura cåscatå ¿i insist. Degeaba. Îmi explicå
cå ei opereazå exclusiv pe card. Dupå care pleacå,
låsându-må så mai încerc la franceji, pînå se va
întoarce el din ora¿. Între timp apar ¿i al¡ii la AVIS,
EUROPAPLEIN, BUDGET etc. Pe care-i întreb ¿i
de la care primesc acela¿i råspuns: no Cash! Mai
încerc la francezi, dar am parte tot de robot. De data
asta, våd cum se contureazå mâneca pe care sunt pe
cale så intru, în mårime naturalå! Apelez la
”Bogdånescu” cumnatul meu, care e la vreo100 Km,
la Waterloo. Îi povestesc tårå¿enia, råmîne perplex
¿i-mi propune så-mi dea numårul cardului de credit
¿i så încerc så fac rezervarea pe numele lui. Må duc
la primul ghi¿eu, tipul spune „a¿tepta¡i, trebuie så
întreb”. Întreabå ¿i råspunsul este negativ. Bogdan
zice “Då-mi-l mie la telefon”. Îl dau, vorbe¿te , dupå
care zice „Åsta este un tâmpit, nu ¿tie nici måcar ce
numår de telefon are. De fapt nu må mirå, pentru cå
olandezii sunt cam mitocani de felul lor”. Bine, bine,
dar eu ce dracu’ fac? Ce så fac? Må întorc în camerå
¿i îi povestesc Ilenei ce ¿i cum. Întrebarea de 1000
de puncte este: Cum ajungem la Hamburg? Hai la
Recep¡ie. Så vorbim cu fåtucile zîmbitoare. Ceea ce
¿i facem. Cu ele, foarte binevoitoare, investigåm
solu¡ia tren, dar o eliminåm repede pentru cå trebuie
så schimbåm de 4 ori, dintre care ultimile douå cu
rezervare din garå, care dupå ce cå este scumpå, nu
este nici cu certitudine disponibilå. În disperare de
cauzå, avansåm o idee care îl face pe directorul
hotelului så vinå så ne conducå la plecare: så
închirieze ei ma¿ina, iar noi så le rambursåm imediat
suma respectivå. Cred cå pentru olandez, chestia asta
a fost prea mult!! Atunci nu ne råmâne decît o singurå
solu¡ie, the last one: RENUNºÅM la Hamburg!
Previzibil? Nu prea cred! Dar, vorba cântecului ¿i a
regretatului Fred Mercury ”Show must go on !”.
A¿a cå ne ducem så luåm micul dejun. Era aprope 10
am. Dupå care continuåm repriza cu fåtucile. Care
ne rezolvå cu amabilitate problemele: vorbesc la
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NOVOTEL Maastricht
unde fac rezervarea
pentru o camerå, ne aratå
de unde trebuie så luåm
autobuzul pentru
Maastricht ¿i numårul lui:
61; ne spun de asemenea
cum så ajungem la hotel
– cu autobuzul 4 - ¿i ne
asigurå cå Maastrichtul
este un ora¿ plåcut ¿i cå
n-o så ne parå råu. Zis ¿i

fåcut. Ne luåm bagajele, predåm camera ¿i ne
instalåm în sta¡ia lui 61. Asta este pe breteua
austotråzii A2 care asigurå accesul la Aeroport. Dupå
ce a¿teptåm vreo 40 minute vine ¿i 61, dar nu pe
sensul pe care-l a¿teptam noi. Complet dezorienta¡i,
alergåm un pic dupå el, ne a¿teaptå ¿i ne duce cei
aproximativ 16-17 Km pînå la Gara Centralå din
Maastricht, unde se aflå punctul terminus al traseului.
Aici a¿teaptå din nou, de data aceasta pe 4, care vine
¿i el dupå aprox. 30 min. Sta¡ia asta de la garå
func¡ioneazå ca un adevårat nod de re¡ea pentru
transportul în comun din ora¿, pentru cå toate traseele
o tranziteazå. Cel pu¡in vreo 40, dupå cât am putut
eu så numår. De¿i ora¿ul nu depå¿este dimensiunile
unui cartier bucure¿tean (112.600 ha suprafa¡å
ocupatå ¿i 120000 locuitori), trebuie så fii foarte atent
¿i bine plasat ca så nu-¡i pierzi legåtura! Ba¿ca cå
este în construc¡ie, probabil pentru reamenajare ¿i
recapacitare. Deci, vine 4, ne urcåm în el, îi spunem
¿oferului så ne anun¡e când så coborâm pentru
NOVOTEL, unde ajungem repejor, de¿i hotelul este
la limita ora¿ului, pentru cå acesta e mititel! Hotelul
aratå bine ¿i afi¿eazå pe fa¡ada principalå 4 steli¿oare!
Suntem din nou primi¡i cu „zâmbetul pe buze” de
cåtre fåtuca localå, ne înregistrezå ¿i ne då cartela
magneticå a camerei 309. Plåtim înainte, pentru cå
asta-i regula. Avem un transport gratuit pe zi, de la
hotel la destina¡ia pe care o dorim, iar pentru
întoarcere, carduri cu reducere de 7 EUR din costul
traseului cu taxiul. Ne instalåm, în sfâr¿it mai relaxa¡i,
¿i plecåm folosind serviciul pomenit, în ora¿. Unde?
Bineîn¡eles, la Garå, de unde o luåm perpedes, pe
unde ne face plåcere. Încep så fac fotografii. Aspecte
de pe stråzi, oameni, locuri, clådiri, pie¡e ... (vezi
pozele datate). Dupå cca. 3-4 ore, ne întoarcem la
hotel, luåm o mini-cinå ¿i ne retragem în camerå pe

la 8pm. Searå la TV. Agrementatå, de mine, cu un
strop de Pålincå neao¿å de la Telciu...

Day 3,Tuesday,April 4. Avem 2 zile de”spart” în
zonå. Vorbim cu Bogdan care ne spune cå, datoritå
unei avizåri, programate pentru o lucrare cu termen
scadent, poate så vinå så ne vedem miercuri dupå
amiazå. Împrejurare în care ne propune så mergem
la Aachen, un orå¿el nem¡esc cochet ¿i plåcut. OK.
Deci, ziua este rezolvatå. Pentru rest, ne hotårâm så
mergem la Liège, despre care ¿tiam cå meritå så fie
vizitat. Deci, cum toate drumurile duc ... la Garå, ne
înfiin¡åm la „strunga Autobuzelor din Maastricht” ¿i
a¿teptåm ma¿ina de Liège.( 78). Care nu vine ¿i nici
nu este afi¿atå pe vreun panou. Tot întrebând din ¿ofer
în ¿ofer, aflåm în sfâr¿it, unde trebuie så vinå, dar nu
¿i când. Lucru absolut ciudat dacå iei în considera¡ie
faptul cå prin alte locuri, în orice sta¡ie de transport
public sunt afi¿ate, la vedere, itinerariile orare ale
traseelor respective. Intråm ¿i noi în posesia unui
astfel de itinerar, dar ni-l då ¿oferul belgian al unicului
autobuz care asigura traseul în ziua respectivå!
Itinerar respectat la minut! Traseul dureazå cca 60
min. ¿i „urcå” pe Meusa. La Meuse, în olandezå
Maas , “fleuve de
France, de Belgique et
de Pays-Bas”, conform
defini¡iei din Larousse,
izvore¿te din Bassigny
(Fran¡a), curge 950 km,
dupå care formeazå o
deltå comunå cu Rinul.
Este o importantå cale
navigabilå. Traseul
autobuzului nostru trece
prin câteva localitå¡i
pitore¿ti, începând cu
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Petit Lanaye Visé, cu case mici ¿i cochete, plasate pe
spa¡ii verzi de cel pu¡in 2-3000 mp, cu aranjamente
de jardiniere personalizate, dealtfel ca ¿i cåsu¡ele
înså¿i, care pe ansamblu, dau impresia unui peisaj
animat de tip Disney Land, inclusiv culorile. Încerc
så fac câteva poze, dar autobuzul merge prea repede.
Continuå apoi cu Lanaye, Visé, Argenteau ¿i ajunge
în Herstal, una dintre suburbiile Liège-ului. Ajungem
pe la 12h30, din nou la Garå, dar de data aceasta
Gare Lèopold, principala garå a ora¿ului ¿i aici
„strunga Autobuzelor”  func¡ioneazå, dar aparent,
mult mai bine organizatå. Hotårâm så ne întoarcem
cu autobuzul de 16h15 ¿i pânå atunci, så mergem
unde om vrea ¿i ne-o plåcea. Dar ... dupå câteva sute
de metri începe ploaia! Insiståm, poate vom avea
pu¡in noroc, dar povestea continuå cu reprize care se
succed parcå comandate de un program de calcula-
tor. Apuc så fac câteva poze, dupå care ne refugiem
într-un bistro mititel dintr-un ¿ir de vreo 5-6, care
parcå te a¿teaptå. Afarå toarnå efectiv, plouå cu
spume, cum zicem noi. Dacå tot am intrat, ne hotårâm
så rezolvåm ¿i problema prânzului. A¿a cå cerem
meniurile, din care evident, nu pricepem nimic,
pentru cå toate preparatele poartå denumiri culinare
specifice. Dupå explica¡ii ale amfitrionilor — doi,
probabil tatå ¿i fiu — comandåm. Imposibil de spus
despre cum erau preparate, dar totu¿i comestibile.
între timp, afarå iese soarele ¿i credem cå avem totu¿i
pu¡in noroc. Gre¿it. Programul meteo local continuå.
Ne hotårâm så plecåm cu autobuzul de 15h06, ne
plimbåm pu¡in printr-o pia¡å, intråm într-un magazin
¿i la ora respectivå, cu acela¿i ¿ofer cu care venisem,
plecåm spre Maastricht. Unde ajungem – la garå,
bineîn¡eles — pe la 16h30. Ne învârtim pe strådu¡e,
dåm peste ni¿te magazine mici ¿i pline, brutårii, fructe
¿i legume, patiserie, din care ne luåm ¿i noi câte ceva
de pus „sub din¡i¿ori” pentru acaså, inclusiv berici.
Ne întoarcem la hotel, cu binecunoscutul 4. La TV,
filme americane.

Day 4, Wednesday, April 5. Diminea¡å,în
Maastricht. Destina¡ia: MECC – Maastricht’s
Exibitions and Congress Center —„Maternitatea”
UE, în 1992. Dar mai întâi, pu¡inå istorie cu tâlc, zic
eu! Despre Maastricht se vorbe¿te din secolul 1.
A¿ezarea apare ¿i se dezvoltå în jurul unui punct stra-
tegic de trecere, Mosae Trajectum, unde romanii
construiesc un pod de importan¡å vitalå pentru drumul
Împåratului August (27 IC—14DC), care leagå Galia

de Germania. Fluviul constituie de asemenea, o altå
cale de comunica¡ie de importan¡å strategicå pentru
romani. În jurul acestor puncte se instaleazå ¿i se
dezvoltå o micå colonie de negustori, care prosperå
datoritå podului. În secolul 3, profitând de declinul
romanilor, triburile germanice din zona orientalå a
Rinului, stråpung liniile de apårare ¿i jefuiesc ¿i ard
coloniile apårate de cåtre acestea. Mai multe ora¿e
importante reac¡ioneazå ¿i construiesc fortifica¡ii de
apårare. Controlul asupra podului de la Maastricht
devine de importan¡å crucialå. Romanii se retrag în
402 ¿i Maastrichtul este ocupat de cåtre franci.
Urmeazå apoi o istorie încårcatå cu evenimente:
ora¿ul este ocupat sau se aflå sub domina¡ia
francezilor (sec.8-9), burgunzilor (sec 15), spaniolilor
(sec.17), din nou francezilor’(1794), care îl includ
în Departamentul Meusa-Inferioarå. Revenind la
istoria contemporanå, oare semnarea Tratatului Eu-
ropean la Maastricht a fost o întâmplare sau o op¡iune
simbolicå? Back to MECC. Unde ajungem profitând
de facilitatea de transport a hotelului. Fac ni¿te poze.
Lini¿te, pustiu, sedii de companii. Ne întrebåm unde
or fi, totu¿i, oamenii. Pe  ei  nu-i  vedem  dar ma¿inile
lor,  da. Vreo  câteva sute,  într-un parking plasat în
afara incintei complexului. Ne întoarcem în Centru
¿i „råtåcim” din nou pe strådu¡e, pie¡i¿oare, biserici
¿i magazine. În timp ce Ileana face prospec¡iuni de
„pia¡å”, eu må a¿ez pe terasa unei mici berårii unde
beau o ... cafea ¿i casc gura la tot ce se întâmplå în
jurul meu. E soare, plåcut ¿i oamenii vin så
zåboveascå o clipå, între douå destina¡ii. Se merge
pe jos, cu bicicleta, scooterul sau ma¿ina. Am våzut
oameni în vârstå, bårba¡i sau femei, deplasându-se
cu scooter-ul sau chiar cu tricicluri ac¡ionate elec-
tric. Vizitåm o bisericå, ocazie cu care o fotografiez
pe Ileana în fa¡a unui faeton, la care este înhåmat un
cålu¡ roib, iar pe faeton
scrie: “City tours”. Ne
întoarcem la hotel.
Bogdan apare pe la
14h30. Dupå ce
schimbåm informa¡ii ¿i
impresii despre tot ce ni
s-a mai întâmplat de la
ultima întâlnire, inclusiv
de când am aterizat in
Olanda, plecåm spre
Aachen, unde ajungem
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dupå aprox. 40-50 minute. Urmeazå un mic incident
distractiv: cåutând un loc de parcare, Bogdan se
gareazå pe o strådu¡å centralå lini¿titå, practic fårå
ma¿ini la vedere! Dupå ce coborâm din ma¿inå,
constatåm cå eram de fapt, pe o strådu¡å cu fete în
vitrine! Bogdan se duce ¿i întreabå dacå ma¿ina poate
råmâne acolo, råspunsul este negativ, eu îl întreb pe
Bogdan dacå pot så fotografiez, råspunsul este tot
negativ, a¿a cå råmânem cu uitatul. Erau fete de toate
culorile, formele ¿i dimensiunile, în ¡inute de
circumstan¡å. Interesant! Påråsim zona, gåsim un loc
de parcare ¿i o luåm pe jos så vedem una-alta. Fac
fotografii. Intråm în Domul lui Charlemagne,
construit în anul 800. Impresia este unicå. N-am våzut
nici un alt loca¿ de cult în stilul respectiv! A nu se
uita cå a fost construit înainte de marea schismå din
1100. Charlemagne sau Charles 1er. le Grand este
considerat cel mai mare rege Francez, încoronat  de
cåtre Papå „Împårat al Occidentului”, în anul 800,
face din Aix-la Chapelle (acum Aachen) capitala sa
timp de câteva decenii. Mi-am explicat astfel de ce,
pe portalurile fran¡uze¿ti nu apare Aachen. Bogdan
ne oferå o specialitate de brutårie localå: ni¿te covrigi
deosebit de gusto¿i. Plecåm spre Maastricht, unde
ajungem la 8 pm ¿i ne ducem la restaurantul hotelului
unde mai ståm de vorbå ¿i luåm ni¿te chestii foarte
rafinate, dar cam sub¡irele din p.d.v. consisten¡å. În
schimb, ne dau un Cabernet Sauvignon ... din Chile!
Nemaipomenit! Pe la 9h30 pm Bogdan pleacå spre
caså ¿i noi spre ... camerå. Nu înainte de a o ruga pe
fåtuca de serviciu så ne comande un taxi pentru
aeroport, diminea¡å la 7h15.

Day 5,Thursday, April 6. Cu bagajele pregåtite
din timp, ne luåm „la revedere” de la camera în care
am stat 3 zile, coborâm, o predåm  ¿i „facem
cuno¿tiin¡å” cu ¿oferul taxiului care ne va duce la
aeroport: un arab absolut tipic, negru tuci, muståcios,
bårbos + „surâsul” caracteristic. Altfel, stilat. Ne
conduce la obiectul pe care-l conduce, o håråbaie
neagrå, de claså SUV, cu 7 locuri, GPS ¿i televizor
(plat) pentru pasageri. No comment! Ajungem la
aeroport în 10-12 minute, debarcåm ¿i ....ne pierdem
într-o mini-gråmadå de olandezi care umpleau bini¿or
sala respectivå. Se deschid Check-in-urile, pe care
scrie Bucharest, JOR 122, adicå taman zborul nostru,
la care olandezii formeazå trei cozi zdravene!
Stupoare: ce dracu’ ar putea cåuta å¿tia la Bucure¿ti?
Pânå la urmå se dovede¿te a fi vorba despre un alt

zbor, al unei alte companii low-cost (Easy-Jet) cu
destina¡ia Berlin. Ne îmbarcåm în avionul Blue Air,
un Boeing 637 ¿i dupå un zbor chiar plåcut, ajungem
la Båneasa, fårå nici-un incident. Aici sunt 15°C,
soare ¿i ne a¿teaptå Smaranda + un trafic de zile mari
... Dar pe lângå ce-am på¡it ...

Epilog. Astea au fost evenimentele, în timp real.
Desigur, trebuie så existe o „moralå” a întâmplårii.
Care, repet, ar putea fi urmåtoarea: previzibilitatea
¿i nivelul de încredere råmân, în mod substa¡ial, de-
terminate de informa¡ie. Dacå a¿ fi fost mai bine
informat, cu detalii despre ceea ce doream så
întreprind, probabil cå a¿ fi reu¿it un scor mai bun.
Pe de altå parte, nu poate fi ignoratå ac¡iunea
hazardului sau, dacå vre¡i, a imprevizibilului ... Arta
sau performan¡a, constau tocmai din abilitatea de a
evalua, prevede ¿i pregåti måsuri compensatorii, care
så te scoatå din belea ... Am eu un prieten bun, Paul
M., stabilit pe meleaguri stråine, care cutreierå lumea
(din motive de serviciu sau, dacå vre¡i profesionale)
pe  care cred cå o så-l amuze zdravån på¡aniile mele.
Dar, în apårare, a¿ putea så invoc un detaliu
neprincipial: în cålåtoriile lui este înso¡it întotdeauna
de vreo 3-4 „prieteni” siguri la nevoie: cår¡i de credit
sau platå cu care ar putea chiar cumpåra o ma¿inå,
dacå n-o poate închiria ... dar asta nu înseamnå cå n-ar
trebui så mai învå¡ câte ceva de la el! Oricum, rigi-
ditatea ¿i lipsa de colaborare a olandezilor nu prea se
încadreazå în peisajul occidental în materie de ofertå
de servicii adresate turistului sau oricårui altcuiva.
Sau poate o fi vorba despre discriminarea aplicatå,
se zice, celor care îi viziteazå venind de prin alte col¡uri
de lume, afla¡i deocamdatå, în anticamera UE... Cât
despre banii re¡inu¡i de francezi, sunt în a¿teptare;
am fåcut o contesta¡ie la bancå, iar Domnii de acolo
mi-au explicat cå se aflå în derulare o procedurå stan-
dard, potrivit cåreia, banii sunt bloca¡i de de cåtre
aministratorul cardului — VISA —, urmând ca, dacå
în 30 zile beneficiarul nu îi descarcå, så fie debloca¡i
automat în contul cardului din soldul cåruia au fost
re¡inu¡i. Om vedea ...

N.R. La ora la care publicåm “aventurile” lui Radu,

acesta ¿i-a recuperat “investi¡ia” francezå. Probabil cå

deja este ¿i ... “reinvestitå”!
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Am petrecut multe, foarte multe zile în New York.
Universitatea organizeazå de câteva ori pe an excursii
cu autobuzul – plecarea la ora 7 diminea¡a ¿i
întoarcerea la 3 noaptea (plecarea autobuzului din
New York la ora 23). Aproape cå nu ne-a scåpat nici
una dintre acestea ¿i ne-am mai dus în New York de
câteva ori, pe cont propriu. Ne place New York-ul.
Episodul ce urmeazå nu este unul dintre cele mai
interesante petrecute de noi acolo, dar este ultimul.

Era sâmbata de dinaintea Pa¿telui Ortodox.
Ghinion –  vremea a fost mai mult decât mizerabilå.
Toatå såptåmâna a fost superbå, dar în sâmbata aceea,
a trecut un front de ploaie ¿i frig, atât peste orå¿elul
nostru, cât ¿i peste New York. Un frig ¿i o ploaie
ie¿ite din comun pentru finele lui aprilie. So¡ia mea,
Viorica, a propus så nu mai mergem, cu riscul de a
pierde cei 40$ da¡i pentru excursie. Eu am insistat,
ceea ce s-a dovedit a fi foarte inspirat. Pânå la urmå,
ne-am bucurat teribil de aceastå excursie. A plouat
tot drumul spre New York ¿i a continuat ¿i dupå ce
am ajuns. Ploaie cu gåleata. Ne-am îndreptat, ca
deobicei, spre Pia¡a Rockefeller. Am avut cea mai
mare surprizå: expozi¡ia interna¡ionalå de orhidee.

Anul trecut ajunsesem dupå ce aceasta se închisese.
Doamne, ce bucurie ni s-a oferit acum! Sub un cort
uria¿, în locul unde iarna este patinoar iar vara re-
staurant, acum era organizatå expozi¡ia. Ce flori su-
perbe, ce explozie de culori, ce ikebane minunate!

 Mai våzusem înainte multe expozi¡ii de orhidee,
dar ceva de dimensiunile acestea, de o asemenea
varietate, nu mai våzusem. Ne-am bucurat teribil de
fiecare floare, de fiecare culoare. Totul era absolut
minunat! Merita din plin så suportåm ploaia ¿i frigul.

 ¥n afara expozi¡iei erau tejghele unde se vindeau
tot felul de orhidee – pre¡uri între 25$ ¿i peste 100$.
Am avut ocazia sa vizitåm ¿i acel subsol de la Pia¡a
Rockefeller, care întotdeauna a reprezentat o enigmå
pentru noi. Multe magazina¿e superbe, multe cafenele
¿i bufete. Era ¿i un loc cu mese, unde puteai så-¡i
månânci ceeea ce aveai la tine. Deci, noi ne-am
mâncat sanviciurile privind orhideele oferite spre

CoCoCoCoCorrrrreeeeesponden¡åsponden¡åsponden¡åsponden¡åsponden¡å

O zi petrecutå la New York
Stoian Petrescu

vânzare. La ie¿irea din expozi¡ie, ploaia încetase. Ne-a
scutit câteva ore, dupå aceea, înså, pe la ora 14 a re-
început ¿i nu s-a mai oprit. Åsta a fost ghinionul nostru.

¥n afara cortului în care era expozi¡ia, Pia¡a era
încå pavoazatå de Pa¿te: în jardinierele unde
întotdeauna sunt diverse flori, acum, erau crini im-
periali albi - Floarea Pa¿telui aici - ¿i azalee roz. Erau
¿i un iepura¿, ¿i un pui¿or, foarte mari, din plante
verzi. Nu  ne-am mai dus la McDonald’s -ul nostru.
Ne-am plimbat, în schimb,  pânå la “La Bon Pain”
pentru o cafea ¿i un croissant cu ciocolatå.

Ca obiective, de data asta, am avut festivalul

mâncårii din ora¿ul chinezesc ¿i festivalul florilor de
la Macy’s. Nu muzee – le “båtusem” în alte escapade.
De expozi¡ia orhideelor nu ¿tiusem – este culmea,
nu o gåsisem anun¡atå pe internet. Am avut noroc cå
am descoperit-o întâmplåtor – o adevåratå bucurie.

Pentru festivalul mâncårii chineze¿ti, am luat auto-
buzul spre ora¿ul chinezesc.

Interesant! Pe unele stråzi, în fa¡a restaurantelor,
erau tarabe cu tåvi cu tot felul de mâncåruri – tåi¡ei
amesteca¡i cu diverse “chestii” tipic chineze¿ti, tot
felul de rulouri umplute ¿i pråjite în ulei – toate foarte
grele. Se vindeau cu câte 1-2$, deci ieftine. Viorica
se amuza. Se  ducea din tarabå în tarabå ¿i mai lua
câte ceva.  Eu, cu saco¿a (în care aveam schimburi –
pantaloni de trening, pulovere, ciorapi – pregatite
pentru ploaie) ¿i cu umbrela în mânå, nu fåceam
altceva decât så-mi urmez so¡ia. Eu nu månânc
niciodatå pe stradå ¿i, în special, mâncare chine-
zeascå. Am mâncat, totu¿i, ceva interesant –
ciupercu¡e întregi în pesmet. Foarte gustoase!
¥ncepuse ploaia. Singura tarabå la care era o coadå
infernalå era aceea unde se servea un fel de plåcintå
umplutå cu bucå¡i de ra¡å friptå. Nu, coada era prea
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... pentru cine-i nåscut în iulie ¿i august:

1 iulie: Stoian Radu
18 iulie: Georgeta Sorescu Dumitrescu
25 iulie: Valeriu Matache
26 iulie: Mircea Caragea
31 iulie: Constantin Dumitru
13 august: Marian Grådi¿teanu
14 august: Valeriu Eugen Pop

Adrese de e_mail:
- completare -

ªerban Derlogea
derloge@pcnet.ro

Valeriu Matache
valmatache@yahoo.com

Dumitru Mirea
dumitru_mirea@yahoo.com

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

Caseta redac¡ionalå
Redactor fondator: Adrian Popa
Redactor ¿ef: Corina Firu¡å
tel/fax 021.2237106, ed_alcor@yahoo.com
Redactori ¿ef adj.: Mirel Vanca, Radu Gruia
Tehnoredactare computerizatå: Cori Simona Ion
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mare! La celålalt capåt al tarabei era o coadå mai micå.
Ne-am a¿ezat, crezând cå îi påcålim pe ceilal¡i. Am
aflat, înså, cu stupoare, cå aceea era coada la oasele
care råmâneau dupå ce se dezosa ra¡a!

Gata, am påråsit ora¿ul chinezesc. Am luat metroul
¿i ne-am dus la Macy’s, unde citisem cå este o
expozi¡ie floralå. Ne-a impresionat: tot parterul
magazinului era plin de flori, de ikebane. Mii de flori
la vitrinele tuturor raioanelor ¿i decora¡iuni florale
înalte, multicolore, în spa¡iile centrale ... Vitrinele
magazinului erau, de asemenea, ornate cu tot felul
de flori, printre care erau machete de flutura¿i,
cåråbu¿i, albinu¡e, cu sunetele lor specifice. Am båut
o cafea ¿i am mâncat încå un rând de sanviciuri la
subsolul magazinului.

Am luat autobuzul ¿i am ajuns pe la strada 52.
Ploua ¿i ploua cu gåleata. Am trecut prin Times
Square ¿i am mers pe jos pânå la strada 42 ca så vedem
ce film am pierdut; nu mai aveam timp de film. Am
intrat într-un McDonald’s. Eram frân¡i; ne-am mai
revenit...

Trecuse de ora 22, ne-am dus la autobuz. Am
dormit în timp ce a continuat så plouå tot drumul.
Am ajuns acaså la ora 3 diminea¡a. Am ciocnit câte
un ou din cele cinci pe care le-am vopsit, am båut un
pahar de vin ¿i ne-am culcat.

A doua zi, duminicå, nu am fost buni de nimic.
Am zåcut toatå ziua, amintindu-ne de multe alte zile
petrecute la fel, “nonstop”, în New York.

¥n luna aceasta ne-am luat råmas
bun de la colegul nostru Dan Onofrei.

Probabil cå în ultima sa clipå, se afla
pe iahtul construit de el însu¿i, sim¡ind libertatea
de a stråbate din nou valurile înspumate ale mårilor.

Anun¡ important:
     Vom continua concursul de fotografii,

dupå vacan¡å.


