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Adrian Popa

Dupå întâlnirea de 45 de ani de la absolvire, deja gândurile (înso¡ite

de speran¡e) ne zboarå spre aniversarea semicentenarå din 2011.

Temeiuri de optimism pentru o participare cât mai numeroaså la

Agapa 50 (care cu siguran¡å va fi precedatå de “întâlniri pregåtitoare“)

sunt:

1. Speran¡a de via¡å a Promo¡iei – cu excep¡iile dureroase cunoscute

– se îndreaptå spre un minim de 75 de ani, ceea ce ne då dreptul ¿i ne

obligå la a fi prezen¡i la strigarea catalogului în 2011.

Deja finele acestui an gåse¿te în rândurile noastre un octogenar (Jon

Argireanu), cel pu¡in 12 septuagenari (Gicå Buciu, Gheorghe Calea,

Gheorghe Caragea, Costel Marin, Floricå Mindoiu, Marin Moise, Vasile

Negrea, Costicå Pricå, amintindu-i  doar pe cei care onoreazå întâlnirile

noastre, chiar dacå mai rar).

2. Starea de sånåtate ¿i puterea de muncå a unora dintre noi sus¡ine

¿i justificå aceastå speran¡å. Mul¡i colegi sunt angrena¡i încå în activitå¡i

lucrative: to¡i profesorii universitari din Politehnicå, Rodica Bårånescu,

Mihai Cucu Dogaru, Dan Radu Dinescu, Sorin Dinescu, Constantin

Dumitru, Corina Firu¡å, Florin Grosu, Florin Kessler, Carol Mani¡iu,

Victor Pachiu, Riri Pop, Nelu Stånescu, Gigi Sorescu, ªerban Teodorescu,

Mirel Vanca ¿i al¡ii.
continuare în pag. 16



2 MECANICII ’61 POLIBUC     uu       Nr. 11-12 • noiembrie-decembrie 2006

De data asta: “curatå adunåturå”! Doar “15 bucå¡i”
participan¡i, incluzând aici ¿i pe doamnele soa¡e:
Adelina Bone, Gabi Gheorghe, Nina Olaru. Deci dac-ar
fi s-o luåm pe cinstite, doar o duzinå de mecanici ’61
¿i-au onorat ASOCIAºIA! A¿ zice niste vorbe de la
mine din “Comuna Militari”, dar må ab¡in. De ce?
Pentru cå atmosfera a fost formidabilå! Ni¿te apaluze
re¡inute au marcat anun¡ul Boss-ului Asocia¡iei, Ion
Stånescu, precum cå el ¿i cu Victor Pachiu vor suporta
costul consuma¡iei, deci “ trai nineacå pe banii
babachii”… Mul¡umim, båie¡i! De ce atâta amabi-
litate? Pentru cå cei doi iubi¡i colegi  ai no¿tri urmau
så-¿i sårbåtoreascå aniversårile în luna noiembrie!
La mul¡i ani din toatå inima!

¥nceputul a fost tare: Conu Nelu Stånescu ne
prezintå (în pozå “în original”) sticla de Martini puså
la dispozi¡ia doamnelor. Pentru ga¿peri (ca så nu zic
“domni”) o sticlå de Remmy Martin cu toatå trena
de arome apetisante!

Mese ocupate 4, fiecare cum ¿i-a gåsit locul: Masa 1:
Gheorghe Caragea (zis Caia¡å), Radu Gruia (zis
Gulie); Radu Stoian (fårå “zis”) ¿i Marian
Grådi¿teanu (alias Gri¿). Masa 2: (într-o ordine
dezordonatå) este populatå de: Rodica Nicolescu (our
former Cheef), Nina Olaru (zeloasa secretarå a
Asocia¡iei), Ion Stånescu (actualul ¿ef cu puteri ab-

solute), Vasile (Valy) Gheorghe, iubita ¿i devotata
lui so¡ie Gaby Gheorghe ¿i, “cu voia dumneavoastrå,

ultimul de pe listå” (vezi Ion Iliescu) Nae (zis Nae)
Enescu. Masa 3: doar doi combatan¡i: Mircea Zainea
(Spicicå) ¿i Costel Marin, parcå zåpåcit de atmosfera
intimå a întâlnirii noastre! Dar så nu uitåm cå vraja
de la masa 3 a fost creatå de colegul nostru Adrian
(ªobo) Popa, viitorul primar al urbei Cålugårenilor,
pe care, nu ¿tiu de fapt la ce maså så-l plasez, el fiind
ubicuu pe traiectorie…Ultima maså (but not the

“Adunatura” de mecanici

¥ntâlnirea din octombrie
Nae Enescu
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least!) este ocupatå de Corina Firu¡å (cea mai de bazå
editoare a revistei noastre), Adelina Bone ¿i, la
remorca ei, Stan Bone, cel mai tare organizator de
petreceri colegiale, pe când era managerul absolut al
“Giurgiu Nav” ¿i chiar mai înainte de asta, adicå “pe

vremea ailaltå“.

Atmosfera se încålze¿te cu fiecare nou pahar golit.
Nae anun¡å recuperarea colegului nostru Vasea Stein,
care-¿i duce zilele fericite în însorita Californie -
pentru noi un Eldorado virtual. Apropo de Vasea, la
reluarea comunicårilor “emailistice” cu el, i-am trimis

o pozå în care suntem împreunå în fa¡a sålii LA, într-
o pauzå în care grupa noastrå, 572, poza fericitå, fårå
så ¿tie ce rezervå viitorul membrilor såi imberbi
(aveam cam 17,5 ani!).

(NR: Gre¿e¿ti Nåicå, aici eram în anul III, adicå aveam

19 ani!)

Tot ceva de felul åsta s-a întâmplat cu Ermil Våleanu
“du Montreal”, care înså s-a afi¿at împreunå cu o serie
de colegi anul åsta, pe 8 octombrie, în acela¿i cadru ca
cel din pozele de fa¡å, fiind recuperat ¿i el, dupå acela¿i
interval de timp de la absolvire, ca ¿i Vasea.

S-au întrecut så facå poze “adunåturii”, într-o
concuren¡å “fårå scrupule”, Radu Gruia ¿i Nae
Enescu. Ei, separat, ¿i-au trimis capodoperele
colegilor care ¿i-au dat adresele de e_mail. Calitatea
pozelor? Le ve¡i vedea în numårul de fa¡å al revistei!

Despre ce s-a discutat? Pu¡inå politichie, pu¡inå
bârfå “constructivå”, ceva despre nepo¡i ¿i alte
elemente familiale ¿i, în avans: cam cum vom petrece
sfâr¿itul anului åstuia ¿i începutul urmåtorului. Dacå
vom ajunge pânå acolo!? Speråm ...

Pânå una alta, am început så bem, fiecare ce i s-a
potrivit mai bine… Eu aveam în minte, amintirea
gustului coniacului Remmy Martin, care prin ’64 se
gåsea la magazinul Unic din Bucure¡ti, inaugurat în
perioada de “deschidere spre occident” a “domniei”
lui Gh Gh-Dej, când i-am “rupt gura” unei nem¡oaice,
agå¡atå la Mamaia, cu expunerile noului magazin de
pe Magheru. Atunci i-am cumpårat ceva de vreo 300
de lei, printre care ¿i o sticlå de gin Gordon, care la
ei în RDG nu exista.  Nu ¿tiam pe atunci ce ne a¿teaptå
la cotiturå…

¥ncet, încet timpul a trecut într-o atmosferå de
tineret “de vâsta 2,5” (ca så nu zic a treia), cu
promisiunea lui Stånel Bone cå în curând ne va
prezenta noua produc¡ie de “pelin ro¿u de Slobozia
de Giurgiu” pe care el îl preparå cu multå måiestrie
¿i dragoste, în primul rând ca så-l ofere colegilor de
promo¡ie…

Am plecat de la întâlnirea noastrå lunarå de suflet,
cu speran¡a cå voi mai avea prilejul så particip alåturi
de colegii ¿i prietenii mei, inimile noatre båtând la
unison de vreo 50 de ani…

Så dea Dumnezeu så tråim ¿i så fim cât mai mult
timp împreunå!

NR:  Acordåm un premiu- o sticlå de vin negru - cui

poate så spunå numele tuturor “indivizilor” din poza veche.
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Am promis ¿i mi-am promis så ordonez ¿i så
conturez cu fidelitate  „stiva” de impresii recoltatå în
sejurul de 8 zile pe Coasta de Azur francezå. Dar a
trebuit så a¿tept ceva timp, poate nu îndeajuns, pânå
când „procesarea” semnalului emo¡ional recep¡ionat
pe parcurs så-mi  permitå så trec la agregarea lui pe
o structurå hard, adicå exact materialul pe care-l citi¡i.
Må rog, recunosc cå nu-i u¿or,dar nici prea greu! Deci
meritå, mai ales dacå må gândesc la „beneficiarii”
principali ai încercårii mele, adicå tocmai voi, dragi
colegi !  A¿a dar, så începem. Ca la orice început, cu
un…..

Prolog
Totul a început Miercuri, 22 martie 2006 la 2.17

pm, când am primit un e-mail de la partenerii francezi
pentru care lucråm, Ileana ¿i cu mine. Eram astfel
în¿tiin¡a¡i cå este demaratå pregåtirea reuniunii
bienale a Agen¡ilor firmei, ace¿tia fiind a¿tepta¡i pe
data de 16 septembrie, cel mai târziu orele 5 pm pe
Aeroportul Nisa Coasta de Azur. Dupå cum pute¡i
constata, „perfect fit” cu data întâlnirii noastre pentru
cei 45 de ani de la absolvire, care avea înså så fie
stabilitå ulterior.

Am confirmat, de bunå seamå cu plåcere,
participarea ¿i am început ¿i noi pregåtirile noastre :
itinerarii, documente de cålåtorie, rezervåri, evaluarea
costurilor etc. Dupå epuizarea mai multor variante
de cålåtorie cu avionul, pe 5 aprilie am reu¿it så facem
rezervarea biletelor la „faimoasa” firmå de transport
cålåtori EUROLINES,  pe direc¡ia Bucure¿ti-Nisa-

Bucure¿ti, pentru datele de 14/09/2006, orele 21.oo
(plecare) ¿i respectiv 22/09/2006, orele 17.oo
(întoarcere). Privind retrospectiv, ac¡iunea a
determinat efecte atât pozitive (cost de 4 ori mai redus
decât varianta avion), dar ¿i negative (condi¡ii de
cålåtorie care au solicitat la maximum capacitå¡ile
de rezisten¡å psihicå ¿i fizicå ale pasagerilor)

Cålåtoria tur
Datoritå mijlocului de transport (autocar),

evenimentul este nerelevant, neinteresant ¿i chiar
neplåcut. Ce altceva s-ar putea spune despre

nerespectarea itinerarului orar ¿i a traseelor,
comportamentul abuziv ¿i necivilizat al personalului
de bord, lipsa ghidului de traseu? Exemple: plecarea
a fost amânatå, fårå nicio justificare, cu 3,5 ore ! Din
Bucure¿ti pânå la Nådlac (grani¡a), durata de parcurs
a fost de 12 ore, personalul de bord a pretins de la
pasageri o „taxå de indulgen¡å”, destinatå
reprezentan¡ilor autoritå¡ilor maghiare (!!??), (faptul
s-a repetat la întoarcere), întârziere de 5 ore la trecerea
frontierei maghiare etc. Dacå luåm în considerare ¿i
durata totalå a parcursului – cca 40 ore - se poate
contura  o imagine de ansamblu deloc favorabilå.

Traseul  : Bucure¿ti-Pite¿ti-Râmnicu Vâlcea-
Sibiu-Deva-Arad-Nådlac; Nagylac-Szeged-
Rábafüzes;  Austria; Italia Nord-Ventimiglia; Nisa.

O adevåratå scuplturå — operå de artå la scarå
naturalå—plasatå între mare ¿i munte, Coasta de Azur
se desfå¿oarå, pe cca 140 Km de drum rutier ¿erpuit
de-alungul coastei, între grani¡a italianå ¿i limita de
vest a departamentului Var. Cel care i-a „dåruit” în
1887 numele, a fost poetul francez Stéphen Liégeard.
Numele evocator,  ascunde un ansamblu al
diversitå¡ilor caracteristice pentru acest col¡ al Fran¡ei:

· Istorice , de la siturile preistorice la castelele
medievale, de la ruinele romane la såtucurile cå¡arate
pe pantele piemontului, de la bisericile romane la
operele arhitectonice sau de artå, cele mai recente.

· Geografice,  oferind somptuase peisaje ale
stîncilor colorate din golfurile  care se înlån¡uie, parcå
mole¿ite de soare, la Esterel, falezele abrupte ale
corni¿elor de la Eze, Menton ¿i Monaco, sau
numeroasele våi cu pere¡i abrup¡i, încastrate în
forma¡iile montane limitrofe  ora¿ului Nisa.

· De habitat, trecând de la mari aglomeråri ur-
bane active la micile sate admirabil conservate,
martori ale unui trecut intens, bogat în evenimente,
de la ambientul vesel ¿i zgomotos al pie¡ei din Cours
Saleya la spa¡iile largi ale Parcului Mercantour,
paradisul Caprelor Negre, Marmotelor ¿i Iubitorilor
de Naturå.

· Climatice, care-¡i permit så admiri, scåldat în
albastrul imens al Mårii, culmile înzåpezite ale
Sta¡iunilor de sporturi de iarnå Auron, Isola 2000
sau Valberg.

· De vegeta¡ie, care combinå parfumurile plantelor
aromatice, mimozei, trandafirilor, iasomiei sau
lavandei cu speciile uimitoare grupate în Grådinile

COASTA DE AZUR – LA CÔTE D’AZUR

Radu Gruia

Noi depre NOI
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Botanice.  Exotismul rafinat al
Palmierilor, simbolistica existen¡ialå a
Pinului Parasol, agita¡ia citadinå ¿i
calmul seren al satelor, freamåtul dulce
al valurilor ¿i duritatea stâncilor, toate
„asamblate” sub bolta de Azur a razelor
unui soare mai mult decât generos,
reprezintå valorile de spirit pe care
Coasta de Azur le oferå, spre profit ¿i
aducere aminte, tuturor celor care vin
så o cunoascå.

Din punct de vedere  turistic,
principalele loca¡ii se grupeazå în nouå
segmente  ariale înglobând ora¿e,
comune sau sate, astfel :

ºinutul Mentonez, cu : Menton –
Sainte-Agnes – Castellar – Gorbio –
Sospel – Roquebrune Cap-Martin.

Monaco. De la Monaco la Nisa, cu

: La Turbie – Peille – Laghet – Cap
d’Ail – Eze sat – Beaulieu – St Jean-
Cap Ferrat – Villefranche-sur-mer.

Nisa. De la Nisa la Antibes, cu :

Villeneuve-Loubet – Cagnes-sur-mer –
Biot – Antibes – Juan-les-Pins – Golfe-
Juan – Vallauris.

Regiunea Loup, cu : Gorges du
Loup – Gourdon – Bar-sur-Loup –
Tourette-sur-Loup – Vence – Saint
Paul.

ºinutul Grasse, cu :  Grasse – Cabris – Saint-
Césaire sur Siagne – Peymenade – Valbone –
Châteauneuf-de-Grasse – Opio – Mouans-sartoux –
Mougins.

Cannes  ¿i zona limitrofå, cu : Le Cannet-
Rocheville – Cannes – Les îles de Lérin – La Bocca
– Mandelieu-La Napoule – Théoule.

Coasta de Azur Varoazå, cu : Massif de l’Esterel
– Saint-Raphaël – Fréjus – Sainte-Maxime – Port-
Grimaud – Saint-Tropez.

Loca¡iile pot fi reperate pe imaginea urmåtoare,
care reprezintå un fragment din harta turisticå a
regiunii. Dar, må simt obligat så spun, cu tot regretul,
cå am „cålcat” doar ¿ase din localitå¡ile de mai sus !
Asta este. Poate altådatå o så avem mai mult „timp”.
Så dea Dumnezeu! ªi acum, o relatare a unei mici
întâmplåri cu caracter anecdotic: Eram pe drumul de
întoarcere, în nenorocirea aia de autocar zdrångånitor.

Unu’ care ståtea în dreapta mea, un Ardelean din
Sebe¿-Alba, cu un aspect destul de civilizat ¿i care
se urcase cu noi la Nisa, mi se adreseazå :

     – Pot så vå întreb ceva ? Dar nu vå supåra¡i pe
mine!!     – Da, vå rog, cum så må supår ?

    – ªti¡i, eu am fost la Nisa ¿i am o nedumerire.
Care este Domnule Coasta asta de Azur ? Este cumva
strada aia lungå de pe malul mårii ? Oare ? ªti¡i, eu
nu må prea descurc cu franceza ¿i n-am în¡eles cum
stå treaba. Iar francejii fac atâta caz de chestia asta......

   – Stimate Domn, Coasta de Azur nu este strada
de care vorbi¡i Dvs., este .....

Sainte-Maxime, Saint Tropez
Ziua 1, Sâmbåtå 16 septembrie. Supliciul nostru

pe 6 ro¡i ia sfâr¿it în Gare routiere din Nisa, unde
ajungem – surprizå de propor¡ii – la ora prevåzutå în
itinerar ¿i anume 13.20, ora localå. Încå ame¡i¡i ¿i
anchiloza¡i ne gråbim så ne recuperåm bagajele ¿i så
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cåutåm peronul de pe care opereazå linia 98 – Gare

routiere- Nice Aeroport. Peron care se aflå în imediata
apropiere al celui la care este parcatå „zdrångåneua”!
Ne urcåm în autobuzul urban al liniei ¿i cumpåråm 2
bilete pentru Aeroport, terminalul 1, unde suntem
a¿tepta¡i de Juliette. Biletele, costând 8 E, se dovedesc
a fi legitima¡ii de cålåtorie cu valabilitate de 1 zi, pe
toate traseele transportului public local. Ajungem la
Aeroport dupå un traseu de cca. 20 min., care
parcurge celebra Promenade des Anglais pe aproape
toatå lungimea ei! Impactul cu peisajul ¿i atmosfera
sunt ¿ocante: marea bleu-ilustratå, plaja amenajatå
¿i plinå, palmierii, vegeta¡ia ¿i clådirile, circula¡ia auto
¿i pietonalå, ce mai, trecem în starea „mucles cu ochii
cåsca¡i”! Toate „belelele” dispar ca prin farmec!
Ajungem la Terminalul 1, debarcåm cu arme ¿i
bagaje, ne instalåm undeva în sala SOSIRI în fa¡a
unui bufet de incintå, a cårui ofertå nu poate fi
ignoratå. Dupå ce o onoråm, Ileana trece pe stand-by,
iar eu  lansez opera¡iunea „cåutare Juliette” care are
misiunea så ne recupereze ¿i så ne trasporte la Sainte-
Maxime. O identific repejor din mul¡imea care a¿tepta
ie¿irea pasagerilor diferitelor zboruri ¿i aflu cå mai
are de „adunat” colegii din India ¿i Turcia. A¿a cå
mai ståm. În sfâr¿it suntem to¡i. Ok, dar ma¿ina era
parcatå la terminalul 2, la care se ajunge cu o navetå.
Iar hurducåm bagajele transferându-le prin pasaje,
cårucioare ¿i port-bagaje, de data asta în forma¡ie de
6+2 ¿i în jurul orei 15, demaråm cåtre „punctul
operativ de comandå”, adicå hotelul Les Jardins de

Sainte-Maxime. Rulåm pe Autostrada A8, Juliette
afi¿ând cu non¿alan¡å calitå¡i atipice pentru o fatå,
pentru cå parcurge traseul cu 120-130 Km/h, într-o
manierå de veritabil profesionist al volanului. Treaba
mi-a plåcut atât de mult încât i-am ¿i spus-o. A zâmbit
u¿or ¿i m-a întrebat: Nu merg prea repede? I-auzi bre!

Dupå aprox. 40-45 minute ajungem la hotel ¿i în
sfâr¿it ne putem relaxa în camera noastrå. Bineîn¡eles
cå fac repede ceva poze. Dupå care odihnå. Pânå la
orele 21, când este programatå cina. Pentru care ne
pregåtim cu  ¡inuta de rigoare ¿i coborâm la timp.
Lumea este adunatå pe terasele hotelului, pentru
aperitive. Ne vedem colegii ¿i gazdele, to¡i au sosit
¿i a¿teaptå så se bucure de seara plåcutå ¿i ambian¡a
prieteneascå a reuniunii. Masa este servitå în stil  bufet
american, cu platouri pline de bunåtå¡i ¿i un gråtar
måre¡, de vreo 1,5 metri diametru, totul udat de
vinurile lor tradi¡ionale, albe ¿i roze. Dealtfel, din
acest punct de vedere, gurman-deria francezå s-a
ilustrat copios pe toatå durata întâlnirii: nu cred cå a
fost vreo maså fårå vinuri ¿i toate de bunå calitate,
specifice zonei. Dar, ca o curiozitate, francezii nu
agreazå båuturile distilate, “tåriile” cum le spunem
noi. Singura båuturå de acest gen, apreciatå exclusiv
pentru finalul de festin este, bine în¡eles Coniacul.
Apropo de gurmanderie. Din cauza consumului de
vinuri, dealtfel la toate mesele servite în cursul zilei,
codul rutier francez prevede o toleran¡a pentru
alcolemie  de 0.3 sau 0.4 ‰ ! Iar la noi, aceiasi valoare
va fi....0.000... Halal ! Enfin, passons ! No comment!
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Cu înscrierea mea pe o listå de amatori pentru o vizitå
la Saint Tropez, oferitå de organizatori pentru dupå-
amiaza zilei urmåtoare, se încheie prima zi, pentru
noi urmând prima noapte de somn dupå cele douå
petrecute în „zdrångånea”.

Ziua 2, Duminicå 17 septembrie. Dupå micul
dejun, îi urez succes Ilenei la întâlnirea de lucru ¿i
îmi våd de ale mele. Adicå decid så må duc, dupå
vreo cinci ani de pauzå, så så fac o baie în mare. Zis
¿i fåcut. Întreb la recep¡ie cum pot så ajung la plajå,
aflu ¿i pornesc. Drumul trece prin „Grådina Botanicå”
– de fapt un pårcule¡ cochet – unde arborii sunt
„prezenta¡i” trecåtorilor cu tot dichisul de rigoare.

A¿a fac cuno¿tiin¡å cu Pinul Parasol  care dominå  cu
autoritate peisajul ¿i este considerat un simbol al
litoralului mediteranian. In pårcule¡ este umbrå ¿i
lini¿te. De pe o placå comemorativå aflu cå locul a
fost inaugurat cu 2-3 ani în urmå în prezen¡a Excelen¡ei
sale Dl. Alain Juppé, Ministru de Externe. Ies din
pårcule¡, traversez faleza ¿i.... sunt pe plajå. Må
orientez la un segment delimitat cu garduri din nuiele
¿i îmi aleg un chaise-long din ¿irul dublu aliniate la
soare. Apare imediat un tânår cu alurå atleticå care
aduce ¿i planteazå umbrela înfigând-o in nisip.

Vremea este splendidå, plaja aproape goalå, må
întind pe chaise-long ¿i profit de toate. Nemaipomenit.
Baie în Mediterana. Apa nu numai cå este foarte
plåcutå, dar este ¿i absolut curatå, parcå ar fi piscinå!
Plec la ora 13, pentru dejun. Care este servit tot pe
terasa restaurantului, precedat de acelea¿i aperitive.

La 14.30, adunarea la Recep¡ie pentru excursia la
Saint Tropez. De data asta, grupul este dat în grija
lui Delphine, o alta colegå de la firmå. Care proce-
deazå întocmai ca un ghid profesionist: ne numårå ¿i
plecåm spre port, de unde vom lua „Green boats”

(navetå) pentru Saint Tropez. De fapt este o traversare
a micului Golf cu acela¿i nume. Cele douå porturi se
privesc unul pe altul de pe malurile respective.
Traversarea dureazå cca.15 minute ¿i debarcåm la
pontonul din portul de destina¿ie. În deschiderea
show-ului, intrå marile yacht-urile ancorate la danele
exterioare. Pentru mine care våd pentru prima oarå
asemenea obiecte, dimensiunile (40-50 metri
lungime) ¿i opulen¡a imaginilor sunt impresionante.

Debarcåm pe faleza portului ¿i .....liber pânå la 18.30
când convenim så ne revedem la pontonul navetei,
pentru întoarcere. O pornesc de unul singur, cåscând
gura la ce våd. ªi ce våd: ni¿te „mon¿tri” Ferari,

vreo 10-12 parca¡i cu spatele la puzderia de yacht-
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uri ancorate în rada interioarå a portului. To¡i de
culoare ro¿ie, cu motoare in spate, ocupând cam
jumåtate din lungimea totala a modelului. Pe bord,
contorul de vitezå se terminå cu....320 Km/h !
Indicativ de tip S 335. Må hotåråsc så las faleza ¿i så
fac un pic, cuno¿tiin¡å cu ora¿ul propriuzis. Este
momentul så scriu câte ceva despre ...

Saint Tropez.
Ca mai toate localitå¡ile regiunii, povestea lui

începe din antichitate, sub denumirea de Athenopolis

sau Heraclea Caccabaris, nume preluat de
Thermidorieni în 1793. În secolul 11 este consemnat
sub alt nume Ecclesia Sancti Torpetis, dupå un Cen-
turion al lui Nero, Torpés, executat la Pisa pentru
convingerile sale religioase. Trupul ¿i capul såu, au
fost puse într-o barcå împreunå cu un câine un ¿i un
coco¿, care ar fi trebuit så  le devoreze. Dar barca a
e¿uat pe locul unde este aståzi ora¿ul purtând
råmå¿i¡ele intacte. Numele actual dateazå din sec.18,
din perioada post-revolu¡ionarå. Raidurile
Saracenilor, ståpânirea Vicon¡ilor de Marseilles,
råzboiul dintre Ludovic II D’Anjou ¿i Charles de
Duras, din sec.14, distrug complet ora¿ul.  În sec. 15
este refåcut de familii din Genoa ¿i este declarat
Republicå. În sec. 16 ¿i 17, Saint Tropez este un port
cunoscut, frecventat mai mult de cåtre corsari ¿i
aventurieri, iar mai târziu de pescari ¿i navigatori.
Renumele stimuleazå apetitul turcilor, spaniolilor ¿i
trupelor Ducelui de Savoia, care întreprind
numeroase atacuri. La începutul sec. 20 ora¿ul tråie¿te
¿i se dezvoltå datoritå portului såu utilizat de pescari
¿i armatori de nave. În 1944 portul este distrus ¿i va
fi reconstruit dupå råzboi.

La începutul deceniului 6,  arti¿tii parizieni  din
cartierul Boem se instaleazå, pentru sezonul estival,
la Saint Tropez. Obiceiul „prinde” ¿i aduce aici din
ce în ce mai multe personalitå¿i artistice de renume,
scriitori, actori, pictori, care dau ora¿ului renumele
ce se påtreazå pânå în zilele noastre.

*
Versiunea modernå a ora¿ului medieval „oferå”

vizitatorului linia elegantå a mul¡imii de yacht-uri
aliniate la cheiuri, care prime¿te replica micilor ¿i
cochetelor localuri aliniate de cealaltå parte a falezei,
„separate” de parada  neîntreruptå a turi¿tilor ¿i rulajul
la ralenti al ma¿inilor scumpe, care se laså, cu
non¿alan¡å, admirate de trecåtori. (Întors la hotel, l-am
abordat pe Marco, colegul italian, rugându-l så spunå

ce era cu „mon¿trii” de la Ferari. Nu auzise despre
S 335. A presupus cå este vorba despre o promo¡ie.
ªi a avut dreptate !

În spatele liniei café-urilor terasate gåse¿ti
strådu¡ele pitore¿ti ale vechiului ora¿, påstrate aproape
exclusiv în beneficiul turi¿tilor, deoarece abundå de
restaurante ¿i localuri de tradi¡ie ¿i de o diversitate
de magazine care oferå suveniruri, de tipul „am trecut
¿i eu pe aici”. Pe traseu, må  întâlnesc cu grupul de
doamne de sub „comanda” lui Delphine ¿i lansez
onorabila propunere „How about drinking something?”,
drept care ne instalåm repejor pe una dintre
faimoasele terase. Dupå ce ne odihnim ¿i ne råcorim
pu¡in, ne îndreptåm cåtre pontonul navetei ¿i ne
întoarcem la Sainte-Maxime, la hotel, tocmai la timp
pentru a ne pregåti pentru cinå. Am în sfâr¿it ocazia
så o întâlnesc pe Evelyne, care lucreazå cu noi de
vreo 4 ani, dar ne cuno¿team exclusiv de la telefon ¿i
mail-uri.

Va urma
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Am gustat din raiul american
- partea a doua: Chicago, prima såptåmânå -

Corina Firu¡å

A¿ vrea, înainte de a începe povestirea propriu-
ziså a periplului noastru pe påmânt american, så
precizez de ce am ales un asemenea titlu. Pe de o
parte, pentru cå tot ce am tråit în aceste 28 de zile,
ne-a convins cå via¡a poate fi ca un rai. Dar noi am
cunoscut numai via¡a oamenilor din stratul de mijloc
al Americii, nici a celor foarte boga¡i, nici a celor
foarte såraci. Nu am dat mâna cu nici un milionar
înso¡it de vreo trupå bodyguard, dar nici cu un sårac.
Nu am våzut niciun cer¿etor, niciun sårman care så
caute prin cutiile de gunoi, sau så doarmå pe båncile
de prin parcuri, a¿a cum am våzut în filme. ¥n New
York am traversat Harlemul cu coach-ul pentru turi¿ti,
am iscodit cu privirea de pe platforma de sus a
acestuia, dar ni s-a spus så nu coborâm acolo nici
chiar în plinå zi ¿i nu am avut curajul så coborâm.
Am råmas în raiul nostru, unde tot, absolut tot ce-am
tråit a fost ca în basm! ªi acum, hai så plecåm la drum!

Luni 10.07.06 Soare. Ca så ne întâmpine la
aeroport, Rodica plecase de la  birou, pentru maså.
Eu n-am în¡eles asta ¿i am fåcut o gafå. Vrând så fiu
politicoaså, la întrebarea “Vå este foame, mergem la

maså?” am råspuns cå nu ne este foame. Era ora
localå 11, dar pentru noi, timpul ie¿ise cu totul din
orice ritm. Am dus-o pe Rodica înapoi la serviciu ¿i
Radu ne-a plimbat prin Chicago. Am fost impresiona¡i
de stråzile foarte largi, de blocurile înalte, dar într-
un ansamblu plin de culoare, nu a¿a cum ne imaginam

noi zgârie-norii
cenu¿ii din filme.
Eram atât de uimi¡i, de
emo¡iona¡i, încât nu
am fåcut fotografii.
Inten¡ionam oricum, så
facem pe jos acela¿i
drum.

Am ajuns în
“centru”, adicå în fa¡a
parcului Milenium,
unde copiii se zben-
guiau sub un du¿ care
se revårsa de pe un fel
de cutie de beton, pe

laturile cåreia se schimbau imagini colorate. Cred
cå n-a¡i în¡eles nimic, dar poate vå ajutå fotografia
de alåturi.

Am mâncat la un resturant tailandez, în sistemul
“plimbå farfuria”, adicå am comandat fiecare altå
supå ¿i altå mâncare, în general din vietå¡i de mare,
pe care le-am rotit ca så guståm to¡i din toate. Nu ne-am
lins noi degetele la propriu, dar la figurat, da! Plus
ambian¡a cu multe decora¡ii sculptate ¿i statuete
filigranate. Ne-am promis så mai revenim aici dar ...
n-am mai avut timp.

O altå plimbare: kilometri de-a lungul ¿oselei, care
avea lacul Michigan pe o parte ¿i pe cealaltå, un spa¡iu
verde umbrit de copaci imen¿i ¿i doar undeva, în
spatele acestora, blocurile înalte, cu vârfurile pierdute
în cea¡å. Totul - foarte curat ¿i proaspåt.

¥n drumul spre caså, am trecut printr-un cartier
cu case foarte vechi, locuit aståzi de popula¡ia de
culoare; case în stil englezesc, care nouå ne-au plåcut
foarte mult.

¥n fine, am ajuns în satelitul Chicago-ului în care
locuiesc Rodica ¿i Radu. Ne-au uimit vili¿oarele (simt
nevoia så le alint, dar ele sunt ditamai cåsoaiele) din
Western Springs. Multe dintre ele au arborat la intrare,
steagul american, în semn de recuno¿tin¡å, zice Rodica,
pentru ceea ce le oferå acest påmânt. A¿a, fårå garduri
între ele, casele par a¿ezate pe o paji¿te ¿i nu ghice¿ti
grija locatarilor ca totul så arate atât de perfect.

Casa lor are trei nivele - unul la demisol, în care
existå o camerå cu un pat dublu, în care am dormit
eu ¿i Simona. Au ciupit o micå suprafa¡å din ea, în
care ¿i-au amenjat o saunå ¿i o cadå jacuzzi. Vis-a-
vis de aceastå camerå este o spålåtorie foarte
încåpåtoare, cu ma¿inå de spålat ¿i uscåtor, dar în
care mai domne¿te ¿i un congelator generos - din
care se alimenteazå frigiderul din bucåtårie. De
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men¡ionat cå în holi¿orul de la demisol då ¿i o camerå-
depozit, pe care Rodica mi-a deschis-o. Sunt acolo, tot
felul de obiecte ¿i tablouri, amintiri dragi, pe care
înså, Radu le-a strâns din caså, odatå cu reamenajarea
din primåvarå, ca så dea interioarelor lejeritate ¿i
elegan¡å. Din holi¿or urcå o scarå, pe care se plimbå
mereu, în urma ståpânei ¿i vizitatorilor, Princes and

Duchess, cele douå pisici siameze. Totu¿i, locul lor
preferat de lenevealå este sus pe dulap!

La nivelul solului se aflå numai bucåtåria, dotatå
cu tot ce-ai putea visa, inclusiv cu u¿i glisante care se
deschid spre verandå. Veranda este acoperitå ¿i dotatå
cu un gråtar, dar cea mai importantå aici, este grådina,
pe care o iubesc ¿i o îngrijesc amândoi. Grådina este
totu¿i, îngråditå, dar veveri¡ele ¿i iepurii nu respectå
gardurile, spre necazul amfitrioanei! Iar în mijlocul
grådinii troneazå un copac superb de magnolia!

Din holul de la acest nivel existå o u¿å înspre garaj
¿i câteva trepte spre livingul spa¡ios ¿i deosebit de
elegant, amplasat peste garaj. Aici se aflå o maså
imenså de lemn masiv, cu scaune grele, o canapea
capitonatå cu piele, în care te afunzi cu totul, unde
Drago¿ a petrecut multe ore, pânå noaptea târziu, în
fa¡a televizorului. Cândva, când era micu¡, el putea
så scrie în englezå mai bine decât în românå - primele
clase le-a fåcut într-o ¿coalå în limba englezå - a¿a
cå nu are nevoie de traducere la filmele americane.
Eu am studiat engleza la maturitate ¿i chiar dacå sunt
mai ståpânå pe gramaticå, stau prost cu în¡elegerea
în vorbirea curentå, mai ales în americanå.

¥n fine, la ultimul nivel, se aflå dormitorul ¿i douå
birouri - unul al Rodicåi ¿i unul al lui Radu - fiecare
cu calculatorul lui. Radu i-a pus pe perete, în biroul
ei, fotografii cu personalitå¡i ¿i diplomele pe care
Rodica le-a ob¡inut de-alungul carierei. Radu este
cel care i-a amenajat biroul aici, cåci în timpul vie¡ii
profesorului Bårånescu, biroul ei fusese la demisol
¿i ea nu se urnea de acolo. ¥n biroul lui Radu, i-au
umflat lui Drago¿, o saltea dublå, pneumaticå, în care

båiatul a dormit ca un pa¿å.
Ne-am sim¡it foarte bine în casa lor, proteja¡i de

aten¡ia ¿i grija lor permanentå. Poate mai mult decât
tot ce-am våzut în Chicago, aten¡ia lor ne-a provocat
cea mai mare emo¡ie ¿i asta este valabil ¿i în timpul
vizitei în Las Vegas, din partea lui Emil ¿i-a
Alexandrei ¿i în New York, din partea pårintelui
Damian, care ne-a oferit gåzduire chiar în lipsa
dumnealui de acaså. Mai ales datoritå acestei cålduri,

pe care am sim¡it-o tot timpul din partea tuturor, putem
spune cå am fost în raiul american. Totu¿i, dacå ne
gândim bine, ar fi mai corect så spunem: am gustat

din raiul românilor din America.
Mar¡i 11.07.06 Ploaie. Ne-am trezit la ora 8. Radu

a avut dreptate - dupå o primå zi mai încårcatå, am
intrat fårå probleme în noul fus orar. Am luat un lung
mic dejun - lung din cauzå cå am tot vorbit de una,
de alta. Apoi Rodica a plecat la birou ¿i noi, cu Radu,
am ie¿it prin magazinele locale - dar ce magazine,
cât ni¿te hangare! - de articole pentru caså, de jucårii,
de calculatoare. Pentru început, nu ne-am îndemnat
så facem cumpåråturi, nu chiar domneam în bani!

Am mâncat târziu de prânz, împreunå, supå de
zarzavat din pachete congelate ¿i lassagne din por¡ii
de dietå, porumb fiert ¿i cremå de fructe - Radu ¿i
Rodica sunt într-o curå de slåbire, au vrut så guståm
¿i noi masa lor obi¿nuitå, care chiar ne-a plåcut!

Miercuri 12.07.06 Soare. Ei se trezesc devreme
diminea¡a ¿i fac cumpårturi sau merg la sala de fit-
ness. Noi ne-am mobilizat mai greu. Abia pe la ora
10 ne-a dus Radu la garå ¿i pânå så proteståm ne-a ¿i
luat biletele de tren pentru Chicago. O jumåtate de
orå - nici n-o sim¡i! Am privit fascina¡i tot drumul -
gårile, casele, drumurile. Am intrat în vorbå cu vecinii
de scaune!

¥n garå, surprizå! Eram ca într-un megamagazin
din care nu mai ¿tiam pe unde så ie¿im - noroc cu
indica¡ia Rodicåi (datå pentru aeroport): cåuta¡i
mereu indicatorul EXIT - doar a¿a am scåpat cu bine!

Am ie¿it în stradå direct pe malul râului Chicago,
¿i am privit multå vreme vapora¿ele. Apoi am plecat,
urmårind harta primitå de la cei doi R, spre parcul
Milenium. Eu fotografiam totul (avem peste 900 de
poze!) ¿i Simona filma cu camera (5 casete).

Ni se pårea miraculos cå hoinåream de capul
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nostru ¿i priveam
totul cu nesa¡. Ne-au
impresionat cutiile cu
flori puse pe stâlpi, la
ferestre, în vaze
imense de piatrå pe
trotuare. ªi toate
aceste mii de flori
sunt înflorite, cu
frunze verzi - adicå
îngrijite!

Am trecut print-un
bloc, dintr-o stradå
spre alta, pe un culoar
luminat a giorno, cu

vitrine înalte ¿i în care cânta un cetå¡ean, la un pian
amplasat în acest hol.

Am ajuns la intrarea într-un teatru de balet pe care,
am aflat cå puteam så-l vizitåm în anumite zile. Am
ajuns la Institutul de Artå, muzeul fiind accesibil
gratuit, dupå ora 17. Am ajuns iar la Milenium.
Simona s-a descål¡at ¿i ea ca så se bålåceascå împreunå
cu copiii; ne-am privit în marea boabå de fasole!

Am traversat grådina ¿i am ajuns la splendida

fântânå artezianå - copie dupå cea de la Versailles,
care amplasatå la intersec¡ia unor mari artere, este
vizibilå din multe direc¡ii.

Am mâncat la un mic restaurant irlandez un burger
american.

Cam a¿a a trecut ziua. Dupå ¿ase ore de umblat,
bietele mele sandale, oricât de comode îmi erau, må
roseserå de tot! Nu cred cå må mai puteam încål¡a a
doua zi, dacå Rodica nu mi-ar fi dat adida¿ii ei, cu
care am båtut apoi America, fårå griji! ªi Simona a
beneficiat de o pereche! Rodica ne-a instruit cå la ei,
nimeni nu se uitå cum e¿ti îmbråcat - totul este ca tu
så te sim¡i bine!

Joi 13.07.06 Toatå diminea¡a am citit povestea
lui Radu, pe care urma s-o trimitå lui Gruia, pentru
cartea promo¡iei. M-a impresionat faptul cå el ¿i-a
analizat atât de amånun¡it întreaga via¡å. Nu-i u¿or
så spui totul; sunt unele lucruri greu de recunoscut,
dar de povestit altora, chiar dacå ace¿ti al¡ii î¡i sunt
prieteni!

Am a¿teptat-o pe Rodica, pentru cå plånuisem o
dupå-amiazå împreunå. Am plecat pe la ora 15. Am
vizitat mai întâi
universitatea GBS.
Ne-au plåcut enorm
grådina interioarå
acoperitå ¿i sålile de
seminarii elegante.

Am intrat ¿i în
p o l i c l i n i c a
universitarå. Apoi, în
Chicago, ma¿ina a
råmas în parcare,
Radu s-a dus så asiste
la cursurile unui
profesor, iar noi am
plecat spre muzeu.
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Rodica ne-a oferit o cea¿cå de ciocolatå caldå, la
Moonlightnind, o cofetårie - care sunt foarte rare în
America - ¿i la ora 17 am intrat în Muzeul Institutului
de Artå. Am våzut multe opere importante dar ce ne-
a interesat mai ales, au fost Brâncu¿urile ¿i arta
amerindienilor.

La ora 21 eram în fa¡a clådirii Radio720, admirând
pietrele încastrate de pe pere¡ii exteriori, aduse de
reporteri din cålåtoriile lor în întreaga lume. A venit
¿i Radu, de la universitate, ¿i am plecat cu to¡ii spre
clådirea Hanckok, unde am urcat la ultimul etaj.
Spectacolul ora¿ului noaptea, este fantastic! ... Risipå
de lumini pe kilometri în zare... Dar costå 10$ de
persoanå. A fost din nou, cadoul lor.

Am ajuns acaså dupå miezul nop¡ii ¿i am dormit
pânå la....11 diminea¡a!

Vineri 14.07.06 Am auzit cå ziua a fost închiså
diminea¡a, dar era soare când am ajuns la restaurantul
mongol, unde am mâncat cu 7$ de persoanå, cât am
putut. ªi am putut, pentru cå toate ne tentau! Mai
ales sosurile. ªi dupå ce ne-am declarat ghiftui¡i, am
trecut la fructe: licii (un fruct ro¿u de mårimea unei
corcodu¿e), ananas, mandarine, pepene galben ¿i ro¿u
¿i vreo douå pråjiturele!

Rodica a plecat la birou dar noi ne-am întors acaså,
Am studiat cu Radu ce aveam de våzut în New York.

Seara s-a terminat în grådinå, cu salatå de ro¿ii cu
brânzå, cu pepene ro¿u mexican - o bunåtate, ¿i
înghe¡atå. ªi mai ales, o searå luminatå de licurici!
(O singurå datå,  mai våzusem a¿a ceva, prin ‘85, pe
când lucram la Anina!) Erau mul¡ime prin iarbå, dar
¿i prin copaci.

Sâmbåtå 15.07.06 Radu ¿i Rodica planificaserå
pentru searå o excursie la Ravinia, ca så ascultåm un
concert Gershwin. Dar pentru diminea¡å ne invitaserå
la sala de fitness. Ne-am trezit cu to¡ii, mai târziu.
Rodica ar fi renun¡at la gimnasticå, dar Radu a fost
necru¡åtor! Nu înså ¿i pentru el! A¿a cå ne-am
sportivit fårå Radu. Mai întâi la aparate: eu nici n-am
putut så urnesc pârghiile! I-am admirat pe Rodica ¿i
pe Drago¿, afla¡i în for¡å! Eu am alergat pu¡in cu
Docika, antrenoarea, ¿i am înotat cu ei. Ba am intrat
¿i în saunå, lucru rar, pentru cå nu o suport deobicei.

La întoarcere, Rodica ne-a dus în cimitirul unde
este îngropatå urna profesorului Bårånescu. Am fost
foarte impresiona¡i de paji¿tea îngrijitå, plinå de flori,
emanând atâta pace, atâta culoare, atâta frumuse¡e!

Imediat dupå maså am plecat spre Ravinia. Ne-am
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mai oprit pe drum, så privim plaja, pe malul lacului,
a¿a cå am ajuns pe la ora 18, când deja sala era plinå.
Adicå peluza de iarbå, pe care au încåput mii de
oameni! Este posibil a¿a ceva?! Rodica ¿i Radu
cumpåraserå scaune pliante special pentru aceastå zi,
aveam ¿i ni¿te sandwich-uri ¿i o sticlå de vin. Lumea
ne-a fåcut loc så încåpem ¿i noi pe un petic de iarbå
¿i dupå noi au mai venit mul¡i al¡ii, care tot încåpeau
pe undeva. To¡i cei prezen¡i erau relaxa¡i ¿i mai ales
atât de binevoitori! Concertul a început cu imnul
Americii ¿i toatå lumea s-a ridicat în picioare ¿i a
dus mâna la inimå ¿i cei mai mul¡i chiar cântau. ¥n
spatele nostru, cinci africani cu turbane pe cap, aveau
voci sonore ¿i armonizate. Apoi, concertul a fost de
neuitat! Am ascultat Gershwin, în ¡ara lui!

Se-ntunecase de mult când ne-am ridicat så
plecåm. ªi n-o så crede¡i, dar în urma noastrå, peluza
a råmas curatå! Toatå lumea primise câte un sac de
gunoi, în care ¿i-a strâns fiecare resturile. Era atâta
lume, cå nu credeam cå ie¿im de acolo pânå
diminea¡a! Ma¿ina råmåsese departe, venisem cu un
autobuz special care ne ¿i ducea înapoi, nu puteam
pleca pe jos. Ei bine, ne-am a¿ezat la rând - coada
fåcea câteva curbe dus-întors, cred cå era de cel pu¡in
jumåtate de kilometru - dar am mers încontinuu. Noi
eram cei mai gålågio¿i, numai gura noastrå se auzea,
într-o limbå stråinå pentru ei, care mergeau lini¿ti¡i
unul dupå altul. Când ne-am apropiat de ma¿ini, am
våzut cå ¿i ele plecau absolut una dupå alta. Câte or
fi fost oare? Am ajuns în câteva minute la parcare ¿i
în mai pu¡in de o orå, acaså! Asistasem la cea mai
popularå distrac¡ie americanå ¿i nu pentru vârfuri, ci
pentru oamenii obi¿nui¡i; poate nu ¿i pentru såraci,
dar în orice caz, pentru marea maså!

Duminicå 16.07.06 Conform tradi¡iei lui Radu ¿i
Rodica, de data asta fiind ¿i noi integra¡i, duminica a

început cu un pahar de ¿ampanie ¿i pi¿coturi, servite
în grådinå.

Dupå care, Rodica ne-a propus o vizitå la templul
Baha’i. Din nou la drum! Dar a meritat! Atâta
broderie în piatrå, în lemn! Cuvintele sunt sårace ca
så exprime bucuria noastrå de a vedea. Existå pe lume
atâta frumuse¡e, am mai tråit ceva minunat!

Apoi ne-am oprit undeva, pe malul lacului, la un

târg de mårun¡i¿uri ¿i am cumpårat câteva fleacuri -
poncho-uri mexicane (dar tarabele erau chineze¿ti)
¿i medalioane. Rodica mi-a fåcut cadou un lan¡ cu o
piatrå mov, culoarea ei preferatå, pe care  o pun la
gât, uneori, amintindu-mi de o duminicå, pe malul
lacului Michigan...

va urma
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Prietenie (1)
Radu Mihalcea

Acum doua såptåmîni am primit de la Sorin un
e_mail cu titlul “Prietenie”. Ce cuvînt frumos!

Dar ce înseamnå “prietenie” pentru noi, cei acum
încårun¡i¡i ¿i încovoia¡i de ani, a¿a cum ne descrie
poetul Radu Gyr:

A¿a trec în fuga lor, Radule, Radule, anii

Ca ieri culegeam tot våzduhul pe spade fierbin¡i

ªi iatå-ne azi, potoli¡i întru råni ¿i strådanii,

Unche¿i în¡elep¡i, pe obraji cu surîsuri cumin¡i.

ªi mai ¿i suntem risipi¡i prin toate col¡urile lumii…

Pentru mine, prietenie înseamnå în primul rînd
cå… Sorin s-a anun¡at. De patru decenii ¿i jumåtate
nu mai ¿tiam nimic despre el ¿i acum este aici, undeva,
aproape vecin cu mine – pînå la Calgary nu este decit
o aruncåturå de bå¡ de vre-o 2000 Km…Dar oricum
nu sunt 12.000 Km ca pînå la Bucure¿ti…Aproape
cå-i simt råsuflarea în spatele meu…M-a ¿i sunat în
urmå cu cîteva zile, cînd o doamnå - rea de gurå, dar
patrioaaataaa! – chipurile m-ar fi fåcut cu ou ¿i cu
o¡et într-o scrisoare deschiså…El s-a revoltat…A¿a
face un prieten…¥mi este prieten! Minunat!

Eu…nici n-am citit scrisoarea. Mi-am dat seama
în ce direc¡ie evolueazå doamna ¿i…i-am råspuns cå
nu polemizez…O minciunå! Nu polemizez la nivelul
acesta…care din påcate se întîlne¿te foarte des
acaså!...Dar …polemizez cu mare plåcere! Så vå
spunå Corina!

Daaaa, am gåsit un prieten…A meritat så-i scriu
doamnei cîteva rînduri…Vezi de unde sare iepurele
(prieteniei)? Nici nu te a¿tep¡i!

A påstra legatura între noi este cel mai profund
semn de prietenie pe care ni-l putem acorda reciproc.
Odatå cu vîrsta råmînem din ce în ce mai
singuri…Mul¡i ne-au påråsit de tot…iar cei care mai
tråiesc sunt din ce în ce mai izola¡i de lumea
dimprejur, se izoleazå ei în¿i¿i tot mai mult în lumea
lor, se închid, îmbåtrînesc…

A påstra legåtura între noi înseamnå a ajuta pe cel
cu care am fost coleg så påstreze legåtura cu

via¡a…chiar dacå este vorba numai de via¡a acestui
grup de colegi care se încåpå¡îneazå så facå altfel
decît ceilal¡i, colegi care îl uitå unul pe celalalt…

Dar nu numai atît! Legåtura aceasta ne då
sentimentul de apar¡inere… apar¡inem cuiva…
Apar¡inem grupului “Mecanicii ’61” ¿i ne definim
prin aceasta! Via¡a capatå o dimensiune suplimentarå!

Må uit la ultimul numar al revistei “Mecanicii ‘61”
cu mesajul lui Popicå pe prima paginå. Ce minunatå
in¡iativå a avut – el ¿i colegii, o så-i iau pe rînd in
acest serial – så ini¡ieze aceastå revistå…Citesc ce
scrie el ¿i våd cå s-a interesat de ceilal¡i, a citit,
comenteazå ce au scris, îndeamnå ca ¿i al¡ii så se
pronun¡e în acela¿i fel…Bravo, Popicå! Tu e¿ti un
adevårat prieten!

De fapt, Popicå este o descoperire mare pentru
mine…Prima oarå cînd ne-am reîntîlnit a fost în 1991,
la 30 de ani de la absolvire, tot pe un vapor al lui
Bonelu. (Så tråie¿ti Bonelule, cå mare pomanå ¡i-ai
fåcut cu excursiile pe Dunåre! Un alt adevårat
prieten!) Cu mersul lui legånat, cu pårul cårunt dar
des ca peria, cu vocea påtrunzåtoare ¿i întodeauna
cu cî¡iva buni decibeli mai puternicå decît este
necesar, Popicå m-a fåcut så bat în retragere…så må
închid. ªi cînd mi-a ¿i contracarat o propunere - ca a
doua excursie pe Dunåre så n-o facem peste douå
luni, cåci nu se poate aranja atît de repede la serviciu
-…l-am pierdut de mu¿teriu! Dar excursia nu s-a mai
fåcut, timpul a trecut ¿i Popicå a råmas neschimbat:
cu pårul carunt ¿i des, cu mersul legånat, cu vocea
prea tare…Dar…face ceva minunat: revista noastrå!
Mul¡umim Popicå!

De descoperit, l-am descoperit citind ce a scris el
despre personalita¡ile de la Cålugåreni…localitatea
în care s-a retras ¿i în care ¿i-ar dori så devinå primar,
ca så împingå ceva înainte! Desigur cå a scris ¿i despre
el insu¿i….¿i acolo l-am descoperit pe cel care se
ascunde de fapt in spatele fa¡adei, rezumatå la pår
cårunt, mers legånat, voce prea tare…Nu scriu mai
mult, trebuie så descoperi¡i voi in¿ivå cine este Popicå
¿i mårturia sa despre ultima jumåtate de secol! El nu
mi-a dat nimic, eu am luat cartea lui de pe scaunul
autobuzului, pe drumul nostru spre Constan¡a…Nu
era pentru mine ¿i cînd a observat, s-a încruntat
pu¡in…Mul¡umesc Popicå! A fost o lecturå foarte
interesantå!

Dragi colegi…face¡i la fel! Scrie¡i!



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

Ce istorie a låsat ¿i el în urmå! Ce bine cå a scris
despre cum ¿i ce a tråit,  cå a ridicat un col¡ al înveli¿ului
sub care – la fel ca fiecare dintre noi – i¿i ascunde
partea delicatå a sufletului lui…cea care are valoare,
cea care då dimensiune umanå ¿i …pe care eu – cel
pu¡in, dar cred cå ¿i ceilal¡i fac la fel - o caut în fiecare
om, în spatele fa¡adei pe care poate s-o vadå oricine!
Acolo, în spatele fa¡adei…au numai pu¡ini acces!

De asta ¿i îndemnul lui…¿i ...¿i al meu: haide¡i så
ne deschidem sufletul ¿i så aråtåm cine suntem noi,
cum gîndim, ce am fåcut în via¡å ¿i de ce am fåcut
a¿a ¿i nu altfel… Asta înseamnå prietenie…

Am descoperit cå am ceva comun cu Popicå: noi
amîndoi am citit douå cår¡i – Steaguri pe Turnuri ¿i
Poemul Pedagogic, scrise de pedagogul rus
Macarenco – care ne-au influen¡at puternic tot
decursul vie¡ii. Eu am aplicat teoria educa¡iei prin
muncå atît la mine cît ¿i la cei din jurul meu ¿i …sunt
foarte mul¡umit de rezultatele ob¡inute. ¥n Vest,
Macarenco este bine cunoscut dar absolut contestat.
Mamååå!  Ce de båtålii – verbale – am mai dus cu
cei care îl criticau ¿i propåvåduiau o metodå moale
de educa¡ie, propåvåduiau libertatea totalå a copiilor,
sperînd cå ace¿tia î¿i vor gåsi singuri drumul lor în
via¡å… Urmårile – proaste – ale acestei educa¡ii

“libere”, fårå efort dirijat, le-am întîlnit în Germania
cu prisosin¡å! Doamne, ce-o så se pråbu¿eascå
Germania asta! Nu fiindcå l-a neglijat pe Macarenco,
dar ¿i acesta este un factor care se face sim¡it!

Va sa zicå Popicå a citit ¿i apreciazå asta! Dintr-o
datå atitudinea mea fa¡å de el s-a schimbat radical.
Ce minunat subiect de discu¡ie o så avem, dacå o så
ne mai întîlnim ¿i o så avem timp pentru asta! Ce
buni prieteni o så putem deveni…¿i asta numai fiindcå
el a pus pe hîrtie ceea ce este în sufletul lui…El ¿i-a
deschis sufletul! El s-a oferit sa ne fie prieten! Ce
minunat!

Bravo, Popicå! Dar…få-o ¿i în cartea promo¡iei ¿i
intrå acum mai adînc în amånunte. Sunt decenii pe care
le-ai rezumat în cîteva rînduri. Hai, mai ai o gramadå
de scris!

A låsa pe colegi så cunoascå partea minunatå, cea
ascunså, a lumii tale interioare…asta este prietenie.

Uite, mai am ¿i eu ceva ce vreau så aduc pe aceastå
maså a prieteniei: rezultatele incursiunilor aparatului
meu de fotografiat. Åsta, påcåtosul, vede ni¿te
chestii…de råmîn ¿i eu uluit. Dacå vå place,
spune¡i…Mai am cîteva…¿i…le pot adåuga la
numerele viitoare!

(Va urma)



16 MECANICII ’61 POLIBUC     uu       Nr. 11-12 • noiembrie-decembrie 2006
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

   S-a nåscut încå o mo¿tenitoare în familia fiicei lui
Sorin Dinescu: Bianca Nicole.
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... pentru cine-i nåscut în decembrie:

  1 decembrie: Emil Dumitrescu
10 decembrie: Corina Firu¡å
16 decembrie: Florin Kessler
21 decembrie: Dumitru Mirea
22 decembrie: Ion Argireanu
22 decembrie: Stoian Petrescu
28 decembrie: Sotir Dodi
29 decembrie: Constantin Pricå
30 decembrie: Titus Borlan
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EDITORIAL (urmare din pag. 1

3. Pensiile vor cre¿te – conform promisiunilor legate

de intrarea României în UE – substan¡ial. Dacå vom

adåuga ¿i adoptarea facilitå¡ilor pentru pensionari,

existente în ¡årile „europene“ cu tradi¡ie, nu vom avea

motive de zgârcenie pentru a absenta de la a zecea

„cincinalå“ (¿i nici de la întâlnirile pregåtitoare, inclusiv

„lunarele“ de joia).

Dar acestea sunt doar ipoteze. Numai cå logica

nesus¡inutå de sentiment, mai ales acela de „nevoie de

prietenie“, nu produce efecte, decât dacå unul dintre

participan¡ii cvasi–consecven¡i, nu povestesc celor ce aleg

neparticiparea (mi-e peste putere så in¡eleg cå a întâlni

un coleg de promo¡ie nu-¡i produce plåcere), ce se

întâmplå la aceste adunåri (botezate de noi „adunåturi

de mecanici“), unde schimbåm cu tot sufletul, impresii

despre noi cei prezen¡i. Aceastå pledoarie „pro causa“,

suntem con¿tien¡i cå nu va avea ecou la cei care se exprimå

cu indiferen¡å: „Ce am eu în comun cu absolven¡ii å¿tia

ai promo¡iei mele?!” (mi-e ru¿ine så spun din cine am

citat). Dar – ca buni cre¿tini – speråm încå în minuni: Ce

ar fi så aflåm ve¿ti de la gemenii Hovnanian, så ne trezim

la întâlnirile noastre cu Lucicå Glasberg, Vasea Stein (nu

i-am mai amintit pe Dodi Sotir ¿i Florin Grosu, care ne

mai dau semnale din când în când), så reaparå printre

noi Virgil Clapon, Mihai Dinculescu, Victor Pachiu, Dan

Radu Dinescu, Gigi Grosu, Valeriu Matache, Carol

Mani¡iu, Dan Nicolescu, Sto Petrescu, ca så-i amintim

doar pe cei care ne provoacå foarte românescul sentiment

de „dor“.
Invit deci – cu tot respectul - la o reflexie asupra rela¡iei

umane ¿i mai ales, a uneia cu un subiect pe care l-ai avut

aproape câ¡iva ani buni.
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