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Cuvânt înainte 

Al șaselea volum anual din seria începută în 2017 este 
gata de întâlnirea cu cititorii. A fost mai întâi o continuare 
firească a unei reuniuni organizate la 50 de ani de la 
terminarea liceului ”I. L. Caragiale” din Ploiești. Absolvenții 
din 1966 au reușit să adune povești din copilăria lor școlară 
ploieșteană cât un volum colectiv, lansat în martie 2017 la 
librăria ”Cărturești” din Ploiești. Succesul avut i-a ambiționat 
să continue încă un an, apoi încă unul … și uite-așa a crescut 
seria de cărți cu amintiri despre Ploiești și ploieșteni. După 
apariția primelor cinci volume, a devenit necesară scrierea 
unei istorii a lor1. 

Chiar din al doilea an, cercul autorilor s-a lărgit cu 
absolvenți ai altor școli ploieștene, apoi în fiecare an nume 
prestigioase s-au alăturat grupului de autori. Începând cu al 
cincilea volum, aria subiectelor s-a lărgit, amintirilor despre 
tinerețea ploieșteană adăugându-li-se relatarea unor 
experiențe trăite de ploieșteni ajunși în afara țării, în excursii 
sau chiar prin schimbări de domiciliu, dar, interesant, în 
multe cazuri, cu reîntoarcere în orașul natal. Pentru că 
Ploieștiul pare să fie un magnet puternic pentru cei născuți 
aici: oricât de departe s-ar afla, ei păstrează legătura cu locul 
de baștină. Astfel încât titlul celui de-al șaselea volum a 
apărut în mod natural, exprimând o stare de fapt: 
”Pretutindeni, cu Ploieștiul în suflet”.  

Primele trei texte ale acestui nou volum colectiv aparțin 

 

1 https://caragiale1966.wordpress.com/2021/09/01/cinci-volume-despre-
ploiesti-si-ploiesteni/ 
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unor noi autori. Începem cu un interviu pe care Marius Bâzu 
îl ia lui George Nicolae, chimist format în România și care și-a 
putut da măsura profesionalismului abia în America, în zona 
Chicago, unde a înființat o companie de succes în domeniul 
materialelor dentare. Nu a uitat nici un moment de unde a 
plecat și, veți vedea, nu doar că s-a întors de câteva ori în 
Ploieștiul natal, dar a făcut tot ce a putut pentru a oferi unor 
tineri români șansa de a cunoaște America. 

Ciprian Apetrei este deja un publicist și scriitor 
consacrat, stabilit în nordul Franței de ani de zile. Și totuși, își 
lansează neapărat și la Ploiești cărțile sale, cea mai recentă 
lansare a avut-o chiar în decembrie trecut. Textul din volum 
cuprinde mai întâi o frumoasă prezentare a bisericii luterane 
din Ploiești, urmată de un episod amuzant despre un dascăl 
universitar ploieștean. De citit neapărat!  

Din Canada am primit contribuția lui Alecsandru 
Szombath, ploieștean caragialist și inginer petrolist, ajuns 
mai târziu decât alții în țara în care se stabilise fiica lui. 
Autorul se oprește asupra celor mai importante momente 
din primii 60 de ani de viață, cei petrecuți în Ploiești, pentru 
ca apoi să ne prezinte amănunte revelatorii despre stilul de 
viață canadian, așa cum îl poate vedea cineva venit din 
Europa de Est. 

Revine un autor californian, Mihai Beffa, care a mai fost 
prezent în 2018 cu un text despre școala lui ploieșteană 
(liceul ”Mihai Viteazul”, mai precis). Acum subiectul este 
chiar viața autorului, trecută în revistă cu o emoție bine 
stăpânită, dar care nu poate fi ascunsă în relatarea 
momentelor de cumpănă trăite la Ploiești, dar și în California 
supertehnologizată. Interesant este arcul peste timp: 
reîntoarcerea în România, chiar lângă Ploiești, cu cel mai nou 
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proiect al său. 
Anca Cunningham, din San Francisco, revine și ea cu o 

analiză psihologică a expresiei ”a întors-o ca la Ploiești”, 
făcută pe subiecți americani, deci cu atât mai incitantă! Veți 
constata că americanii seamănă mult cu noi, poate mai mult 
decât ne-am fi așteptat!  

Urmează textul cel mai amplu din volum, în care Mihail 
Bogdan Dabija rememorează cu talent și emoție excursiile în 
străinătate făcute împreună cu scumpa lui soție. Nu spun mai 
mult, dar vă asigur că fiecare rând din acest text merită cu 
prisosință să fie citit. Veți afla multe lucruri interesante, dar 
mai presus de toate veți trăi alături de autor scene care ar 
putea să figureze în orice film de calitate.  

Marius Bâzu își propune să compare orașul bavarez 
Regensburg cu Ploieștiul, plecând de la asemănarea numelui. 
Pentru a întări comparația, pune față-n față și Bușteniul cu 
localitatea bavareză Falkenstein. Citiți și veți putea aprecia 
cine iese mai bine din această provocare. 

Urmează patru autori care continuă, de fapt, texte 
semnate în precedentul volum. 

Jean Wolff construiește cu măiestrie un interviu imaginar 
cu niște prieteni apropiați, prilej de a prezenta noi amănunte 
revelatorii din viața sa din România și Israel, dar și excursii 
făcute cu mașina, înainte de 1989, în țări comuniste. Încheie 
cu o emoționantă evocare a mamei lui, ilustră profesoară 
ploieșteană.  

Robert Codescu continuă să ne delecteze cu texte 
savuroase despre școala ploieșteană de dinainte de 1989, 
despre experiența lui personală în comerțul particular din 
anii ʹ90 (cu multe detalii amuzante, veți vedea) și despre 
participarea lui activă în galeria Lupilor galbeni (așa se 



4 

 

numesc fanii Petrolului, pentru cine nu știe deja), terminând 
cu o declarație de dragoste pentru orașul natal. 

Revine și medicul Magdalena Konate, cu detalii 
suplimentare (față de textul din volumul precedent) privind 
viața din Mali, unde a trăit timp de 45 de ani. Veți afla 
amănunte extrem de interesante, pe care nu le puteți găsi în 
nici un ghid turistic și care vă pot ajuta să înțelegeți o 
civilizație mult diferită de a noastră.  

Ion Lăzăroiu continuă interesantele povestiri despre 
experiența lui pe meleaguri străine, dar adaugă o extrem de 
atractivă relatare a realizărilor firmei sale care fabrică 
instrumente muzicale. Veți afla lucruri inedite! 

Încheiem volumul cu trei autori noi.  
Alexandru Petrescu, român afirmat ca ziarist pe plaiuri 

spaniole, are un text bine ritmat, în care reamintește multe 
dintre cele prin care a trecut generația lui, a celor născuți 
imediat după 1950. 

Aude și Paul Vasos prezintă casa în care Paul s-a născut 
și a crescut, o frumoasă casă ploieșteană, proiectată de 
marele arhitect Toma Socolescu, în care ”urmele fiecăruia au 
rămas pe câte o placă din parchet, chiar după rașchetările 
succesive”.  

”Pretutindeni, cu Ploieștiul în suflet” are 14 autori, dintre 
care 7 sunt noi, nu au mai colaborat la seria noastră de 
volume, iar 7 au avut mai avut contribuții (6 dintre ei, chiar și 
la volumul din 2021).  

Acum știți la ce să vă așteptați. Vă invităm să citiți 
această carte. Veți afla prin ce au trecut, cum gândesc și ce își 
doresc autorii, care, mai presus de toate, își iubesc orașul în 
care unii dintre ei s-au născut, iar aproape toți au învățat. 

Lectură plăcută!   
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George Nicolae și Marius Bâzu 

Casa mea era … la școală! 

M: Dragă George, să începem cu prenumele tău, care, 
din câte știu, s-a tot schimbat în primii 30 de ani de viață.  

G: Colegii de liceu mă știu de Coca, botezat de fratele 
meu mai mare cu un an, care nu putea să-mi spună George 
și, tot timpul, Coca în sus și Coca în jos! Și așa a rămas. Colegii 
de facultate, având eu două nume care de obicei sunt 
prenume, m-au botezat simplu Nae (de la numele de familie). 
Așa că, după mulți ani, fosta șefă de catedră și fostă decan și 
prorector la Universitatea București nu știa care-mi este 
numele și care prenumele, pentru că toți îmi spuneau Nae. 
Când am ajuns aici, americanii mi-au spus George... că Nae, 
se pronunță diferit în engleză și are alt înțeles. Așa că rămân 
Coca la liceu, Nae la facultate și George în America. Vorba 
ceea: ”Când ești în Roma, faci ca romanii!”. 

M: Atunci îți propun ca, deși eu te știu de Coca, să-ți spun 
acum George, cu care te-ai obișnuit din 1980 încoace. Și să o 
luăm de la început.  

G: V-ați procopsit cu mine începând cu 2 octombrie 1943, 
la Focșani, la granița făcută de Milcov între Moldova și 
Muntenia. Adică în apropierea liniei de apărare Mărășești-
Oituz, unde s-au spus, pentru nemți, în primul război 
mondial, celebrele vorbe ”Pe-aici nu se trece!”. 

M: Observ în treacăt că ești Balanță, ca și mine și mă 
grăbesc să te întreb când te-ai mutat de la Focșani la Ploiești?   

G: În 1953. Facebook (care îmi poate spune și ce am 
mâncat anul trecut în ziua asta) scrie că pe 29 octombrie, dar 
nu sunt sigur că e chiar așa. Oricum, îmi amintesc că pe 
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învățătoare (intram în clasa a IV-a) o chema Munteanu. 
Școala la care am intrat atunci era doar de băieți și se numea 
Școala Medie ”Ion Luca Caragiale” (SMILC scria pe matricola 
de pe braț), iar noi locuiam chiar în clădirea școlii, undeva 
sus, la ultimul etaj. Tot în aceeași clădire era și Școala de fete. 
În 1956 SMILC a devenit mixtă, adăugându-se un M la 
acronim, care a devenit SMMILC.    

M: Trebuie să spun că noi doi ne știm încă de mici, de 
când am intrat eu în clasa întâi, în 1955. Mama ta era 
asistenta medicală a școlii, o femeie extraordinară, blândă, 
mămoasă, dar și fermă când trebuia. Ea ne-a făcut toate 
vaccinurile copilăriei, care se acceptau pe atunci fără 
crâcnire. Nimănui nu-i trecea prin gând să refuze vaccinarea. 
Iar mama ta avea, cum se spune, o mână tare ușoară, nici nu 
simțeai când te înțepa.  

G: Eu eram puști, în pantaloni scurți, când luam lecții 
particulare de franceză cu tatăl tău, în locuința voastră de 
lângă Stadion. 

M: Da, până în 1962 am stat pe Gheorghe Barițiu, în 
prelungirea străzii Praga. Dar apropo de lecțiile astea ale tale, 
trebuie să adaug ceva. Un amănunt pe care poate nu-l știi și 
care, surprinzător, m-a implicat pe mine. Ai mei aveau un 
principiu: nu luau bani pentru lecțiile particulare de la colegii 
de la școală. Așa ca tata a refuzat categoric să ia bani de la 
mama ta.  

G: Așa este. De altfel și mama refuza să ia bani pentru 
tratamentele medicale aplicate profesorilor. Îmi amintesc că 
profesoara Silvia Pop i-a adus niște ouă pentru fratele meu 
Viorel, atunci când erau mari probleme cu mâncarea.   

M: Revin la povestire. Mama ta era o persoană foarte 
tenace, care nu se lăsa cu una cu două. A recurs la o 
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stratagemă. M-a chemat pe mine la cabinetul medical și mi-a 
dat un plic cu 100 de lei (sumă enormă pentru mine, atunci!), 
pe care mi-a spus că o pot cheltui exact cum vreau eu, fără să 
le spun părinților. Eu eram un copil ascultător, iar aceasta 
perspectivă mi-a surâs. Așa că, după ce m-am gândit un pic, 
m-am dus glonț la magazinul filatelic din centru de unde mi-
am cumpărat, cu 20 lei o serie de timbre din Indonezia, cu 
avioane. Din păcate, mama mi-a descoperit repede plicul cu 
restul de 80 de lei, am fost nevoit să explic de unde îi am și… 
i-am pierdut. Nu mai știu ce s-a întâmplat cu ei, dar eu am 
rămas doar cu timbrele. Dar să revenim la clădirea liceului, în 
care voi locuiați. 

G: Da, pot spune că SM(M)ILC-ul era casa mea, de la 
subsol, unde era cantina internatului, până pe acoperiș, 
inclusiv podul. La etajul al treilea era un culoar unde iarna 
mai trăgeam o "miuță" (o partidă de fotbal) cu colegii de la 
internat. Nu duceam lipsă de spațiu și, în vacanțe, liceul era 
gol, deschis și oricine putea intra oriunde, cu excepția 
cancelariei, unde erau cataloagele. Nimeni, absolut nimeni 
nu cunoaște liceul mai bine ca mine. Ca să zic așa, am trecut 
prin toate clasele de multe ori, dar ... nu le-am absolvit pe 
toate! 

M: Care sunt prietenii de care îți amintești din perioada 
școlii? 

G: Eu stăteam în școală și aveam și prieteni, și 
necunoscuți, cu care jucam fotbal. O făceam zi lumină cu cine 
se nimerea și curtea era deschisă pentru toată lumea. De 
asemenea, mai erau mulți copii la internatul de la etajul al 
doilea, unde erau "golani" din toată regiunea Prahova. Au 
fost și buni și răi. M-am atașat de colegi buni încă din liceu, 
cum ar fi Gheorghe Drugea, ajuns inginer constructor, un tip 
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foarte serios si cinstit, venit de la țară și care știa să aprecieze 
un om de calitate. Un alt coleg de atunci este Nicolae 
Niculescu, cu care am rămas prieten (m-a și vizitat la Chicago 
împreună cu fiul lui, care e medic lângă Niagara). În liceu, el 
stătea la internat și obișnuia să întârzie și, ca să intre fără 
pedeapsă, îi spunea lui Nea Vasile, portarul, că merge la 
Coca. Portarul îl saluta și îl lăsa pentru că eu îi mai dădeam 
câte o atenție. El spune că mama l-a salvat, pentru că spitalul 
îl trimisese acasă, să moară, iar mama i-a făcut penicilină la 
fiecare 2 ore, noaptea, la izolator, și l-a salvat! Eu îl mai 
tachinez că mai bine îl lăsa! În liceu lui Nicolae Niculescu i se 
spunea Tzinn! Asta pentru că proful de istorie l-a ascultat de 
trei ori cu aceeași întrebare despre dinastia Tzinn și … așa i-a 
rămas numele! 

M: Ai cumva o poză din perioada școlii? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1 Eu, ”stăpânul” liceului. 

G: Am ales una (fig. 1) din mai multe făcute la balconul 
de la etajul al treilea, într-o vacanță, când practic eu eram 
proprietarul întregii școli și eram tare mândru de asta! În 
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plus, mai trebuie spus că, pentru a fi gata în orice moment de 
o partidă cu oricine se nimerea, aveam o minge de fotbal. 
Asta era preocuparea mea majoră! Îmi amintesc că mingea 
era din cauciuc și avea o zonă dură, acolo pe unde fusese 
umflată, pe care, dacă o nimereai cu capul, țineai minte 
lovitura! Dar, ce să-i faci, o loveai din nou în febra jocului.M: 
Cum erai ca elev? 

G:  Prietenii mei buni știu că în școală învățam doar la ce 
îmi plăcea, adică la chimie, făcută cu Molecula și cu Talpa 
(am păstrat poreclele profesoarelor, pentru cunoscători). Cu 
toate astea, chiar la chimie, am luat de două ori nota de 
picare (nota 4) și am speriat-o pe mama, care mi-a spus: ”Ești 
nebun? Vrei să dai la chimie și ai doi de 4?!” I-am replicat că 
jucasem fotbal și nu avusesem timp să citesc lecția. Eu 
citeam cu mare atenție lecțiile de chimie și aprofundam 
fiecare cuvânt, fiecare idee și îmi lua mai mult timp să învăț 
LOGIC! De fapt, nu mi-a păsat de note, complet diferit față de 
fratele meu Viorel (absolvent în 1960), care era olimpic la 
matematică, cu Basarab Nicolescu. 

M: Ai absolvit liceul în 1961 și ai intrat la facultate. 
G:  Exact! Nu știu cum, am reușit să intru la chimie, la 

Universitate. Se dădea scris și oral, și precis nu am fost 
printre primii. Sunt o fire calmă, gânditoare, și profesorii, 
dacă te vedeau că stai pe gânduri și nu dai un răspuns gen 
mitralieră, îți scădeau nota. În 1961 am intrat la facultate și e 
ușor de ținut minte, pentru că începeam în anul 1961 anul 1, 
în anul 1962, anul 2 și tot așa.  

M: Cum a fost la terminarea facultății? Unde te-au 
repartizat? 

G: La terminarea facultății am primit invitația să urmez 
medicina, fără examen de admitere, gratis, dar am refuzat 
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pentru că eu voiam doar să fac chimie temeinic, iar chimia e 
destul de vastă. Bucureștiul era oraș închis și am ales la 
repartiție un post la Iași, la Institutul de Igienă (care ținea de 
Ministerul Sănătății). Când am ajuns acolo, am constatat că 
ministerul desființase postul meu și înființase un alt post 
pentru o pilă, așa că am rămas șomer. Am vrut să intru la 
doctorat, dar Partidul a zis că sunt prea mulți doctori chimiști 
și a amânat examenul. Așa că am intrat la armata obligatorie 
de 6 luni, arma chimică. În timpul armatei am cerut învoire și 
a trebuit să le spun de ce. Și când le-am spus că e ca să dau 
examen pentru doctorat, toți au făcut ochii mari. Iar maiorul, 
pe care nu-l sufeream deloc, m-a invitat la el acasă, "să-I 
meditez fata". Și așa am pierdut o zi de permisie. În liceu, 
colegii mă știau de ”brânză bună în burduf de...”, adică 
învățam ce-mi plăcea, dar la chimie organică eram 
recunoscut ca cel mai bun. Am dat concurs la facultate și am 
intrat ca preparator-asistent.  Nu aveam buletin de București, 
dar cum câștigasem un concurs organizat de Universitate, am 
fost angajat și după vreo 3-4 ani mi-am făcut buletin de 
București. Condiția era să ai job, dar nu puteai să ai job fără 
buletin. Eu am luat mai întâi jobul și pe urmă buletinul. 

M: Cum era atmosfera în Universitate? 
G: Mi-a fost foarte greu din cauză că toți trăgeau de 

mine. Competiția era mare între cadrele didactice, mulți 
profesori și lectori fără doctorat, iar eu eram un afront direct 
la poziția lor. Eram înscris la doctorat și eram puternic 
exploatat. Am intrat în conflict direct și public cu Nicolae 
Bărbulescu, șeful de catedră și conducătorul meu la doctorat, 
pentru că nimeni altcineva nu avea locuri. L-am criticat direct 
în fața studenților și a cadrelor didactice, iar el era și director 
la ICECHIM, adică lângă Ceaușeasca. Eram prea mic să mă 
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reclame la ea, dar am fost vânat să mă bage la zdup. Mi s-a 
dat gestiunea catedrei, cu laboratoare împrăștiate peste tot, 
deschise 24/7. Și dacă se spărgea vreun balon de sticlă, era 
pe inventarul meu sau, la fel, aveam chimicale pe inventar, 
ideal să te bage la închisoare. Doctoratul meu a durat 7 ani, 
din 1967 până în 1974, și era făcut în timpul meu liber. 

M: Din câte am aflat, acel Bărbulescu era chiar rudă cu 
Ceaușescu, oricum, semăna frapant cu el. Știu asta de la soția 
mea, Cristina (pe atunci, Mihail), care a făcut chimia, la 
Universitate, între 1967 și 1972. Ți-a fost studentă. După ce 
ne-am cunoscut, în 1977, tot vorbind de ploieștenii pe care îi 
întâlnise ea, sigur că am vorbit și de tine după ce ai plecat din 
Ploiești. Așa am aflat ce mai făcuseși între timp, desigur ce 
putea ști Cristina despre tine până când a absolvit ea 
facultatea, în 1972. Dar nu ea a fost singura legătură a mea 
cu tine. O colegă de clasă de la Ploiești, Lidia Soare 
(căsătorită Preda) ți-a fost, ca studentă, chiar colaboratoare 
apropiată, din câte știu. 

G: Am remarcat-o în mod deosebit pe Lidia, care mi-a 
fost studentă, nu doar ea, ci și soțul ei, Iulian Preda. Era 
foarte bine pregătită, inteligentă și pe undeva mă simt 
vinovat că a lucrat imens în laborator cu mine și dacă nu 
plecam, ar fi făcut doctoratul. Schimb și acum mesaje cu ea și 
cu Iulian, un băiat foarte bun. Amândoi au luat zece la 
diplomă, cu mine. Daca îi vezi, ei locuiesc în București, 
întreabă-i despre mine. 

M: Îi văd chiar foarte des. Locuim aproape, în Drumul 
Taberei și ne întâlnim toți patru deseori în Parcul din cartier. 
Și de multe ori vorbim despre tine. Poate e momentul să 
dezvălui pentru cititori că noi doi ne-am reîntâlnit pe 
Facebook foarte recent, în octombrie 2021. Eu postasem o 
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poză și un comentariu despre un coleg mai mare de la 
Caragiale, care s-a întâmplat să-ți fi fost coleg de clasă, așa că 
ai adăugat ceva despre el. Eu am înțeles cine ești și … uite-
așa, am ajuns să ”vorbim” pe email și Facebook. 

G: Așa este! Este o mare plăcere pentru mine. Ca să mai 
adaug ceva despre Catedra de Chimie Organică, în care am 
lucrat din 1962 și până în 1980. Iată o poză din acea perioadă 
(fig. 2). Eu sunt cel din stânga dintre cei doi așezați în prim 
plan. În rândul al doilea, așezat pe scaun este regretatul 
profesor Dr. Ovidiu Cornel Maior, mentorul meu. În toți anii 
petrecuți în America, eu nu am putut găsi o persoană care să 
știe mai multă chimie decât Dr. Maior. Împreună cu soția 
Domniei sale, m-a vizitat la Chicago la începutul anilor 90. 
Recent am găsit într-un catalog de chimie de-al meu o notă 
scrisă de mână de Dr. Maior, cu niște reacții chimice pe care 
le pregătea, așa că făcea cercetări chiar în timpul vizitei la 
Chicago. L-am cunoscut în 1962, când eram proaspăt 
student, am lucrat cu el pe când își făcea teza de doctorat și 
am învățat enorm de la el. Am fost norocos să-l întâlnesc și să 
lucrez cu el, ca student care chiar voiam să fac cercetare 
științifică. Din păcate, când lucram la teza de doctorat nu am 
putut colabora cu el, pentru că era în conflict cu Bărbulescu, 
din motive ideologice și profesionale.  

M: Cred că sunt și alți colegi de catedră de care îți 
amintești cu plăcere. 

G: În fig. 2, pe rândul de sus, în mijloc (cu ochii în jos), 
este doamna profesoară Felicia Cornea, decana, o persoană 
de mare calitate, care de altfel m-a vizitat în America. Mulți 
colegi au plecat "spre stele"...  
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Fig. 2 Colegii din Catedra de Chimie Organică de la Universitatea București. 

Ultimul, de care am aflat acum trei zile, este Francisc 
Potmischil (Dumnezeu să-l odihnească!), un neamț foarte 
corect, prea corect, cu care am lucrat la subsol, împreună cu 
alți colegi, ani buni. Lucram până când terminam treaba. M-a 
prins și 2 noaptea în laborator și ne-a închis în facultate, așa 
că a trebuit să sărim gardul de piatră ca să putem pleca. 
Reacția nu se putea întrerupe și lucrasem în gaz metan inert, 
așa că la orice scăpare de gaz metan sărea în aer laboratorul. 
Desigur, la ieșirea din reacție îl ardeam cu un bec Bunsen. 
Într-o seară, Feri Potmischil dădea să plece și m-a salutat: 
”Nae, te-am pupat!”, Eu, flecar, îl întreb în glumă: ”Unde?” și 
îmi văd de treaba mea. După vreun sfert de oră, de m-a și 
speriat, se întoarce și îmi răspunde "Aici, în laborator" (te-am 
pupat)! 

M: Deci în 1974 ai devenit doctor în chimie, apoi te-ai 
însurat, după cutremurul din 1977. Ca și mine, de altfel! 

G: Am o poză (fig. 3) de la masa care a avut loc la ”Cina”. 
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În picioare, lângă mine și soția mea, în prim plan se află Lidia 
și Iulian Preda. De partea celalaltă a mirilor sunt nașii, colegul 
meu domnul Maior și soția lui. În laborator, înainte de nuntă, 
el îl imita pe Ștefan Bănică: "Nae se însoară, e nuntă-n 
cartier...". 

 
Fig. 3 Masa de nuntă de la restaurantul ”Cina” din București (1978). 

M: Cine sunt ceilalți din poză? 
G: Cei care stau la masă sunt colegi de laborator sau 

colaboratori în cercetarea științifică. Încep din prim plan cu 
familia Lazăr. Am lucrat în același laborator cu Rodica Lazăr, 
care era mai mare cu câțiva ani. Soțul ei, Cornel, aducea un 
suflu nou în Facultate, pentru că susținea valul tinerilor 
asistenți, cărora Bărbulescu nu le dădea drumul la susținerea 
doctoratului. Așa am scăpat și eu de Bărbulescu, educat la 
ruși. Dar trebuie să recunosc că acele cursuri predate de 
Bărbulescu erau ținute la un nivel ridicat. Lângă Rodica este 
Ion Baciu, care și el a intrat în conflict direct cu Bărbulescu. 



15 

 

De menționat că Bărbulescu era vicepreședinte la CNST 
(Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie) și că a vizitat 
pe la sfârșitul anilor ʹ60 America, în delegație cu Ceaușescu. 
Dincolo de Baciu este o fostă studentă care avea diploma la 
Sandu Gioabă și se numea Marilena Adamescu, acum e în 
Canada, cu soțul ei, Constantin Nedea. Prin anii 1985-1987 
(am uitat data exactă) m-au sunat de la un telefon public și 
m-am trezit cu ei la mine acasă. Am fost surprins că au putut 
să iasă împreună cu fata lor și s-au întors în România, iar pe 
urmă au ajuns în Canada. Marilena este profesoară la o 
Universitate de-acolo. Nu am menținut legătura cu ei, doar 
am vorbit de 2-3 ori la telefon. Ultimii doi sunt Jean Dragotă 
cu soția. Dragotă era cercetător la institutul oncologic și am 
un brevet cu el. În plus, l-am mai ajutat la doctoratul lui, dat 
la Iași. El și soția lui m-au ajutat să obțin locuri la restaurantul 
”Cina” din Bucuresti. 

M: Bun. Dar în 1979 ai plecat din țară tocmai în America. 
Cum a fost? 

G: Am plecat ca turist, pe 21 decembrie 1979. Făcusem 
cerere încă din vară, dar îmi fusese respinsă. Am avut noroc 
că am întâlnit pe cineva, căruia îi meditasem fata pentru 
intrarea la medicină, care m-a sfătuit să fac cerere pentru 
vacanța de iarnă. Am făcut și … mi-a fost aprobată. Aveam 
toate motivele să mă întorc. În 1978, după 10 ani de 
așteptare, reușisem să-mi cumpăr un apartament (care mi-a 
fost confiscat după ce am rămas în SUA), abia îmi 
cumpărasem mobilă, aveam un copil de un an și nevasta era 
însărcinată cu al doilea copil. 

M: Și totuși, ai rămas! Dar ai reușit să-i aduci și pe ei 
relativ repede. 

G: Am intervenit la Comisia Helsinki a Congresului 
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American, condusă de congresmanul Dante Fascelli, unde am 
întrebam: "Dacă soția mea, care are în SUA pe tatăl ei, 
bunica, trei mătuși și veri primari (o sumedenie de rude!), nu 
poate părăsi România pentru reîntregirea familie, atunci cine 
poate ajunge aici?” Am reușit să-i aduc în 1981, când pe 
aeroportul JFK din New York mi-am putut îmbrățișa soția, 
băiețelul de 2 ani și, pentru prima dată, fetița de un an și o 
lună (care mi-a aplicat pe obraz o neuitată ”ștampilă”).  

 
Fig. 4 Eu cu cei doi copii ai mei, Bogdan și Julia, la Key West, în Florida.  

M: Voi ați fost un caz fericit. Alții au așteptat mulți ani 
pentru a se reuni! Pe de altă parte, un avantaj cred că a fost 
că, fiind amândoi părinții români, puteați vorbi românește în 
casă, chiar în America. 

G: Ah, ceva amuzant apropo de limba română! Când avea 
5-6 ani, fetița mea Julia era pupată și luată în brațe, la 
biserică, de diferite persoane în vârstă. Pe atunci, erau și 
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părinții mei cu noi și ei aveau grijă să o învețe românește. Așa 
că Julia a inventat expresia ”te pup și te storc”, ceea ce 
reprezenta exprimarea ei privind ceea ce i se întâmpla la 
biserică. Expresia a rămas în familie și am folosit-o cu diverși 
colegi de liceu sau facultate. Le-am explicat de unde vine și s-
au amuzat copios, unii chiar au împrumutat expresia. Altă 
expresie delicioasă a Juliei era "farfuria cu urechile în sus", 
adică o farfurie adâncă, din care se mănâncă ciorba. 

M: Mai e ceva de spus despre plecarea din România? 
G: Aș adăuga că recent am găsit pe Internet o listă cu 

mișcările de personal de la Institutul Politehnic București 
(unde lucram în 1980). Apar și eu între cei cărora li s-a 
desfăcut contractul de muncă. Nu se menționează cauza.  

M: Da, mi-ai arătat și mie lista asta. Pot să spun că ești 
într-o companie selectă. Din acea listă, eu, la facultatea de 
Electronică, l-am avut ca șef de lucrări pe Stefan Cserveny, un 
specialist de marcă, care a făcut o carieră extraordinară în 
California, în domeniul semiconductorilor. Tot acolo apare la 
asistenți Maria Agoston, care era tot la Electronică. Asta mă 
face să cred că lista celor cu contract de muncă desfăcut îi 
cuprinde de fapt pe cei plecați din țară. Dar să continuăm. 
Cum a fost începutul în America? 

G: M-am stabilit în zona Chicago, unde sunt și acum. 
Începutul meu profesional aici a fost cu Dr. Wae de la 
Universitatea din Chicago, una dintre cele mai bune din SUA. 
De menționat că la început eram ZERO la limba engleză. 
Singurul meu interviu în America a fost cu compania condusă 
de Dr. Wae. El mă desconsidera, ca fiind venit dintr-o țară 
comunistă, dar s-a dovedit (cu întregistrări publice) că cele 
mai importante invenții ale companiei lui au fost ale mele. 
Cum Dr. Wae era în vârstă, cei din jurul lui voiau să-i preia 
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compania și să mă îndepărteze pe mine. Nu intru în detalii. 
Mai târziu, primul meu angajator și-a pierdut compania pe 
căi legale și a venit la mine acasă ca să mă roage să încep o 
nouă afacere împreună cu el. Am acceptat cu condiția să 
împărțim proprietatea intelectuală asupra invențiilor 
noastre. Pot spune că viața mea aici a fost o luptă continuă. 
O să mă refer doar la ultima perioadă, începută în decembrie 
1994, când am avut propria companie, American Dental 
Products (înființată în Medinah, Illilnois, mutată apoi, în 
1998, la Bensenville, Illinois, de fapt la marginea orașului 
Chicago, lângă aeroportul OʹHare). După cum îi spune și 
numele, fabricăm produse pentru stomatologie. Compania 
este încă activă acum, în 2022. Trebuie să spun că am avut 
tot felul de probleme cu concurenții mei, dar nu are rost să le 
menționez aici. Am postat totul pe FB.  

  
Fig. 4 În laboratorul meu. 

Iată aici o poză (fig. 4) în care sunt în laborator, cu 
picioarele pe birou, cum e obiceiul aici. Probabil că ideea e să 
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arăți că nu ți-e frică de nimeni. Când stăpânul companiei uita 
să pună vreo dublă legatură sau făcea alte greșeli, îl 
corectam, iar el mă ardea la parale... Dar unde-i știință nu-i 
tocmeală. De altfel, părerile contradictorii au dus 
întotdeauna la progres! 

M: Totuși, sper că aveai și vacanțe.  
G: Sigur că da. Îmi amintesc că pe la mijlocul anilor ʹ80 

am zburat de la Chicago la Dallas, Texas și apoi la Los 
Angeles, California. Acolo am închiriat o mașină cu care am 
mers la San Francisco, unde am stat la un hotel într-o 
suburbie și am vizitat orașul, învățând pe viu parcarea în deal 
sau vale. 

M: Știu că, din păcate, nu prea ai avut noroc în căsătorie.  
G: Am fost căsătorit de două ori, dar de fiecare dată am 

divorțat. Despre prima soție am vorbit mai devreme. Am doi 
copii cu ea, un băiat și o fată. Ne-am despărțit amiabil. Cu a 
doua soție a fost o poveste mai complicată. Când ne-am 
căsătorit, ea avea doi băieți. Din păcate nu ne-am înțeles și 
am vrut să ne separăm. Ea și-a angajat un avocat, cu care a 
încercat să mă stoarcă de bani, cu mărturii mincinoase și 
falsuri. A reușit să-mi ia casa, care era complet plătită etc. 
Iarăși, totul e documentat pe pagina mea de Facebook.  

M: Eu zic să ne oprim aici cu necazurile și să vorbim 
despre implicarea ta politică din America, împreună cu 
românii de acolo, în favoarea celor din țară. 

G: În fig. 5 țin un discurs la Congresul Mondial al 
României Libere din Cleveland, Ohio, în anii ʹ80. În imagine 
apare și fostul ambasador al SUA în România (între 1981 și 
1985), David Funderburk și soția sa Betty. Ambasadorul 
Funderburk era un mare prieten al României și un foarte bun 
cunoscător al realităților românești din timpul perioadei 
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comuniste. Acel congres a fost o mare reușită, cu mulți 
participanți, români de pretutindeni. 

 
Fig. 5  Discurs la Congresul Mondial al României Libere, Cleveland, Ohio. 

M: Sunt convins că ai avut și alte implicări. 
G: Așa este. Poza din fig. 6 este făcută la Washington DC, 

cu ocazia unui Congres. Duminică, m-am oprit la comunitatea 
românească din Washington DC, unde preot era Fr. 
Gheorghe Calciu Dumitreasa si s-a dat un banchet la care am 
participat. Cu Fr. Gheorghe Calciu lucrasem împreună 
organizând acțiuni de amploare împotriva comunismului din 
România. Veniseră români din Australia, Germania, Canada și 
din toată America. Am multe poze de la multiple 
demonstrații pe care eu le-am organizat din Chicago pentru 
Chicago și Washington DC, pe când voi tremurați în România. 
Marius, ți-am spus ca am o lungă istorie, ca de film, și ce vezi 
tu aici este minimum o prezentare decentă după peste 40 de 
ani în SUA. Lidia poate este mirată, că mă știa de băiat liniștit, 
tăcut, care în România lucra în laborator tot timpul.  
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M: Pentru că am ajuns la România, știu că ai păstrat 
legături puternice cu țara, unde ai revenit de mai multe ori.  

 
Fig. 6 La Washington DC, cu părintele Calciu Dumitreasa și cu părintele 
Prisăcaru. 

G: În 2000-2001, am fost contactat de un post de 
televiziune din România, mai precis de cei de la emisiunea 
”Surprize, surprize”. Am uitat numele ”îngerului”. 

M: Emisiunea era făcută chiar de postul național TVR 1, 
se difuza sâmbăta și a durat aproape 10 ani, începând din 
1999. ”Îngerul” era Andreea Marin. 

G: Corect! Ei doreau să-l aducă de la Chicago la București 
pe tata, ca să se reîntâlnească cu fratele lui, care rămăsese în 
România. Ei ar fi plătit toate cheltuielile. Tata și fratele lui 
aveau peste 70 de ani. Din păcate, tatăl meu, care avusese 
experiențe neplăcute cu comuniștii din România, a refuzat 
categoric călătoria, cu toate insistențele mele. Am decis 
atunci să mă duc eu în România și să invit de la liceul 
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”Caragiale” din Ploiești, de la o clasă C Real (cum fusesem 
eu), un elev care să petreacă o lună la Chicago. Soția mea a 
fost de acord, așa că am plecat în România.  M-am consultat 
cu un prieten foarte bun și el m-a sfătuit să nu-l iau pe cel 
care stă acum în banca în care am stat eu (cum aveam eu de 
gând), pentru că ar putea fi dintr-o familie bogată și nu ar 
conta pentru el. Mi-am ascultat prietenul și i-am rugat pe cei 
de la ”Surprize, surprize” să selecteze un elev sărac. Ei au ales 
un orfan de tată, cu o mamă singură. În timpul vizitei, m-am 
răzgândit și am ales unul chiar pe loc, în timpul unei întâlniri 
la o lecție de chimie. Cel ales de realizatori a intrat mai târziu 
în clasă și nu a fost atent la lecția de chimie, dar l-am luat și 
pe el pentru ca primul să nu se "plictisească" în timpul vizitei. 
M-am întors la Chicago și i-am spus soției că vor sosi copiii în 
data de ... Ea mi-a replicat: ”Ai zis că doar unul, sper că nu ai 
invitat toată clasa a X-a C Real”. I-am spus că sunt doar doi și 
ea a zis OK.  

M: Oricum, ai făcut un gest excepțional! 
G: Acțiunea mea de a invita doi colegi de școală la 

Chicago a fost un mesaj de a rămâne în școală și de a învăța 
să fii bun, pentru societate și pentru tine. Primul copil a 
apărut la TV, la emisiunea ”Surprize, surprize”. Eu am refuzat 
să fiu acolo, nu voiam să fiu arătat pe stradă, uitați-vă la 
acest român-american ultra-bogat... Nu eram bogat și nu 
sunt bogat, dar mi-am permis să plătesc un drum dus-întors, 
București-Paris-Chicago, pentru doi elevi care nu și-ar fi 
permis asta. Repet, a fost un mesaj pentru școală, să rămână 
la școală și să învețe pentru viitorul lor. 

M: Înțeleg că acțiunea a fost sprijinită de conducerea 
școlii.  

G: Sigur, pentru a scoate doi copii de la școală timp de o 
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lună, am vorbit și am cerut permisiunea directorului, care a 
fost de acord cu grație. Așteptarea mea era ca acești copii să 
împărtășească impresiile lor din Chicago cu prietenii lor și să-i 
îndrume să învețe mai multe la școală, pentru binele lor și 
pentru societate. A fost o mare responsabilitate să duc doi 
copii cu avionul la Chicago. Ei singuri și-au ales zborurile, 
compania aeriană și i-am așteptat pe aeroportul ”O'Hare” din 
Chicago. S-au împrietenit cu ceilalți 4 copii ai mei: cei doi din 
prima căsătorie și doi băieți, copii vitregi din prima căsătorie 
a soției mele (deși vitregi, erau tratați exact cum fuseseră 
tratați copiii mei, de fapt chiar mai bine, pentru că situația 
mea materială se îmbunătățise între timp).  

M: Din câte știu, gestul tău de a invita doi elevi la Chicago 
nu a fost singular. L-ai repetat! 

G: În 2013, la un post TV românesc, o emisiune 
prezentată de Dan Negru și intitulată ”Next Star”, s-a 
prezentat o fetiță de 12-13 ani, din Tg. Jiu, Elena Beatrice 
Hasna, care a cântat exceptional, dar juriul corupt nu i-a 
acordat premiul, spre nemulțumirea publicului. Eu am văzut 
emisiunea și am sunat-o la telefon. Am vrut sa-i dau eu un 
premiu, peste juriu. Am invitat-o pentru o lună, cu ambii 
părinți, la Chicago. Părinții au crezut că un american se ține 
de bancuri și initial n-au dat curs. Apoi s-au lămurit că e ceva 
serios. Dar în 2014 nu puteam eu să-i primesc și am convenit 
să vină în 2015. Anul 2015 a fost un an foarte rău pentru 
mine, un judecător a decis să-mi vândă casa din Medinah, 
eram în lupta crâncenă cu avocații, cu banca, cu FBI și încă 
mă lupt cu ei pentru dreptate. Puteam să zic PASS, dar nu am 
făcut-o. Speram ca biserica să contribuie, dar nu a fost așa. 
Apucasem să spun că ce nu acoperă comunitatea românilor, 
voi acoperi eu! Lumea știe că sunt catâr! CUVÂNTUL MEU E 
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LEGE! Nu aveam banii pentru a suporta costul, incluzând și 
taxele pe care trebuia să le plătesc, dar m-am descurcat. Am 
socotit la urmă că totul a costat peste zece mii de dolari 
(incluzând taxele: 7K+3K taxe). Din nou, ei au ales compania 
de avion, data dus întors și eu am plătit cu cardul și i-am 
trimis și la Disneyworld, în Florida, pentru că promisesem. 
Mulți nu înțeleg ce înseamnă o promisiune. Când știam că 
băiatul meu, pe când avea zece ani, mi-a spus atunci când 
eram cu el la Disneyworld: ”Daddy, this is the best day of my 
life!”, îți dai seama de ce am ținut să fie programul complet 
pentru fetița de 14-15 ani. O astfel de amintire rămâne și are 
farmecul ei la vârsta fragedă. Așa că toți trei au fost și în 
Florida, la Disneyworld. Doar intrarea acolo pentru toți trei a 
fost 1K. 

M: Ai fost un adevărat domn (cum se zice la noi), până la 
capăt! Revin la prima invitație. I-ai mai revăzut după aceea pe 
cei doi invitați din 2001? Ce mai știi de ei? 

G: Cei doi copii primiți în vizită s-au împrietenit cu copiii 
mei și apoi, în timpul unei vizite pe care noi am făcut-o în 
România, în 2007, am jucat pe terenul școlii un meci de 
fotbal cu niște romi care se întâmplaseră să fie pe-acolo. 
Jucam de plăcere și echipa mea vorbea în engleză, iar 
cealaltă echipă vorbea în românește. Și își spuneau între ei: 
”Băi, ăștia vorbesc altă limbă!”. Jucau dur, au comis multe 
faulturi și am oprit jocul și le-am zis că jucăm de plăcere. 
”Dacă vreți să câștigați neapărat, uite, luați mingea si 
marcați câteva goluri după bunul plac!”. După asta, jocul a 
devenit mai civilizat.  

M: Cum era terenul de sport în 2007? 
G: Uite, am o poză facută atunci (fig. 7), în care se vede 

terenul de handbal, pe care am jucat noi fotbal. Terenul este 
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acum amenajat, betonat, înainte era zgură și era situat 
perpendicular pe acesta. Se oprea într-un zid de la o unitate a 
securității. Zidul a fost construit mai târziu, la început 
delimitarea era făcută cu sârmă ghimpată. 

 
Fig. 7 Terenul de sport din spatele școlii (poză din 2007). 

M: Eu am jucat handbal, ca portar (sub îndrumarea 
neuitatului profesor Constantin Predescu – Fiște), pe terenul 
de zgură, care într-adevăr era așezat perpendicular pe 
actualul.  

G: Eu nu am jucat handbal, dar colegii mei i-au spus lui 
Fiște că sunt un bun portar, iar el m-a chemat, dar nu m-am 
dus. Aveau un portar excelent, Titi Enache, cred că a luat 
multe mingi de handbal în față, dar a ajuns un apreciat portar 
la echipa din Galați, în divizia A. 

M: Din câte îmi amintesc, o întreagă echipă de handbal a 
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lui Fiște s-a dus la Galați la terminarea liceului, unde au 
devenit studenți la chimie alimentară. Dar să revenim: ce 
poză frumoasă ai făcut cu terenul de sport! În care se vede și 
ceva din zona învecinată. 

G: În poză, în partea din stânga sus, este spitalul 
”Predinger”, unde am fost internat când aveam 10-12 ani, 
pentru scarlatină sau o mușcătură de pisică, nu mai știu. Îmi 
amintesc că doctorul m-a înțepat și i-am zis ceva de dulce 
care a făcut înconjurul Ploieștiului. I-am spus: ”Tu ești plătit 
să mă înțepi, dar pe mine mă doare!”. De mic eram rău! 

M: Îmi amintesc că atunci când s-a construit terenul cu 
tribune (care apar în partea de jos a pozei), am ajutat și noi, 
elevii. 

G: Da, știu că profesorul de sport Ștefan Petrea căuta 
gura de apă, care era acolo, dar acoperită de zgură. Și în 
fiecare zi elevii săpau cu târnăcopul să găsească gura de apă. 
Am crezut că sapă să găsească aur. M-am dus la profesorul 
Petrea și l-am întrebat ce caută prin zgură și mi-a spus că se 
străduiește să găsească gura de apă (cișmeaua). Atunci i-am 
indicat exact unde era, că doar era "casa mea" și o 
cunoșteam ca pe buzunarele mele. I-am arătat exact locul și 
au găsit-o în 2 minute!  

M: Ce amintiri mai ai de la vizita din 2007? 
G: Am fost în multe locuri din Ploiești, de exemplu, la 

Muzeul Ceasului, unde am pozat (fig. 8) un bust foarte reușit 
al întemeietorului Muzeului, bunul, extraordinarul profesor 
de istorie Nicolae Simache (noi îi ziceam Nea Nicu). Desigur, 
am făcut zeci, poate sute de poze cu liceul, fosta mea ”casă”. 
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Fig. 8 Bustul 
profesorului 
Nicolae 
Simache, de 
la Muzeul 
Ceasului. 

M: Din păcate, ne apropiem de sfârșitul acestei discuții. 
Ar mai fi extrem de multe de spus, pentru că ai avut (și ai) o 
viață plină de evenimente. Cum am mai spus, cititorii pot găsi 
multe alte informații despre tine pe pagina ta de Facebook. 
Vom încheia acum cu postarea unei selecții de poze cu 
clădirea liceului ”Caragiale” (acum, colegiu), așa cum arăta în 
2007, pozată de tine. Am ales din zecile de poze pe care le-ai 
făcut atunci pe unele în care apar etajele superioare (sau 
sunt făcute de acolo), tocmai pentru a oferi imagini mai puțin 
cunoscute marelui public.  

G: E un final frumos, care rimează cu începutul discuției 
noastre, fiind tot despre liceu. Am citit undeva și mi-a plăcut 
o zicere: "Ce repede se face târziu”. Ce repede au trecut anii! 
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Fig. 9 Etajele superioare și 
acoperișul aripii lungi a clădirii. 
 

Fig. 10 Scările din spate, cele pe 
care le folosesc elevii. 

  
Fig. 11 Culoarul de la mansardă. 

 
Fig. 12 Podul, un loc puțin cunoscut. 

  
Fig. 13 Geamurile de la mansarda 
aripii scurte, văzute de la un geam 
din aripa lungă.  

Fig. 14 Aripa scurtă a clădirii, văzută 
de la acoperișul aripii lungi. 
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Ciprian Apetrei 

Biserici și dascăli din Ploiești 

Gardianul din turnul Bisericii germane din Ploieşti2 
În apropierea centrului Ploieştiului, există o zonă a unei 

multiculturalităţi religioase greu de înțeles astăzi. În doar 
câteva sute de metri, avem o biserică evanghelică, o 
catedrală catolică, o sinagogă şi, bineînţeles, o biserică 
ortodoxă. 

Sunt construite la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul 
celui de-al XX-lea, într-un oraş care arăta cu totul altfel, 
înainte de a fi sistematizat cu buldozerul de către comunişti, 
când, din păcate, clădirile istorice au fost lăsate de izbelişte 
sau bine ascunse în spatele unor construcţii noi şi urâte. 

Astăzi, această bogăţie este foarte discretă, pentru că 
germanii din Ploieşti sunt o populaţie aproape uitată şi foarte 
puţin prezentă, iar evreii sunt cam în aceeaşi situaţie. Cele 
două lăcaşuri de cult au însă o istorie frumoasă, o istorie care 
ne aduce înapoi un Ploieşti pe care am vrea să-l revedem, un 
Ploieşti care ne place mai mult decât oraşul actual, prăfuit şi 
care pare amorţit, încremenit fără viitor în epoca lui post-
industrială. 

Ele ne reamintesc şi de un al treilea Ploieşti, care există 
doar în ochii unui iubitor al acestui oraş, considerat mai 
degrabă urât de cei care trec prin el fără să îl cunoască. 
Ploieştiul fermecat este cel care duce mai departe strălucirea 

 

2 Material scris cu ajutorul lui Octav Negrea de la Muzeul de Istorie din 
Ploieşti. 
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de odinioară, cu clădirile sale franţuzeşti şi un Bulevard ca în 
marile capitale, strălucire care pâlpâie, dacă priveşti atent, pe 
sub vălul trist pe care comuniştii l-au pus peste el. Dar acest 
oraş are şi un viitor, încă neclar, pe care speranţele 
ploieştenilor îl alimentează, îl ţin în viaţă până când îi va veni 
momentul să iasă la suprafaţă. Iar când va renaşte, va da tot 
griul la o parte şi se va lumina, revenit la ale sale. 

  
Fig. 1 Turnul bisericii Fig. 2 Adrian Trif și Ciprian Apetrei. 

Aceste trei oraşe se văd foarte bine din turnul Bisericii 
Germane (fig. 1), cum este numită mai pe scurt Biserica 
Evanghelică luterană de confesiune augustană. Sau acea 
biserică misterioasă parcă niciodată deschisă, aşa cum este 
întipărit în mentalul colectiv lăcaşul de pe linia de tramvai. 

Pentru a reface povestea acestei biserici avem două 
surse: una scrisă - este vorba de un document istoric 
excepţional3, aparţinând preotului paroh Hans Durlesser, 
publicat in 1942, pentru a sărbători finalizarea construcţiei 

 

3 Pr. Hans Durlesser, Istoricul comunităţii germane din Ploieşti, în volumul 
Din Vechiul Ploieşti, AEDU, Bucureşti, 2019, pag. 201- 257. 



31 

 

bisericii. A pus-o pe hârtie tocmai pentru a nu se pierde. O 
lectură pe care o recomand.  

A doua sursă este o discuţie frumoasă pe care am avut-o 
cu administratorul actual al bisericii, Adrian Trif, ginerele 
ultimului curator care a oficiat aici. Dialog purtat în sacristie 
(fig. 2), care acum serveşte şi ca birou al parohiei şi unde ne-a 
urmărit cu privirea portretul preotului Hans Durlesser. O 
discuţie sub semnul trecutului, despre ceea ce mai există din 
acest trecut în prezent, despre eforturile remarcabile ale 
celor câţiva care se mai ocupă să păstreze clădirea într-o 
stare foarte bună şi, mai ales, cu un pic de optimism, despre 
viitorul acestei frumoase biserici (fig. 3 și 4). 

  
Fig. 3 Biserica – vedere spre altar. Fig. 4 Biserica – vedere spre intrare. 

Aşa cum am aflat, este o construcţie recentă, ridicată la 
începutul secolului al XX-lea, între 1938 şi 1942, aşadar nou-
nouţă, am putea spune, faţă de mult mai cunoscutele biserici 
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săseşti din Transilvania, cu care se înrudeşte foarte mult ca 
stil architectural. Este o piesă unică de arhitectură gotică, 
foarte armonioasă, care îţi dă impresia că te afli sau în 
Germania, sau în mica noastră Germanie, la Sibiu, Mediaş 
sau Biertan. O clădire austeră de piatră şi lemn, care dă 
impresia că vine din vremuri medievale şi că este gata să 
apere Ploieştiul de atacurile cine ştie căror cavaleri 
necredincioşi. 

Biserica luterană are o clopotniţă foarte frumoasă, de 
unde se vede panorama Ploieştiului, o perspectivă inedită 
(fig. 5), dar este o şansă să urci acolo, pentru că nu e pusă 
într-un circuit turistic, nici măcar pentru istorici. Accesul se 
poate, totuşi, face dacă se solicită acest lucru 
administratorului. Fiecare treaptă urcată merită din plin 
efortul. 

 
Fig. 5 Vedere din turnul bisericii. 

De aici de sus se poate înţelege cum de această clădire 
mai este în picioare. Pentru că moştenirea Ploieştiului istoric, 
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în speranţa apariţiei Ploieştiului fermecat, este păzită cu 
multă seriozitate de un gardian. Care este ajutat de o mână 
de oameni, benevol, ca şi în cazul lui, iar împreună reuşesc să 
păstreze în viaţă acest loc. 

Au avut partea lor de suferinţă în timpul comunismului. 
Majoritatea nemţilor au plecat în alte zări, mulţi dintre ei 
fiind forţaţi la exil. Primul preot a murit de tânăr, de inimă 
rea, văzând pe ce mâini roşii ajunge ctitoria sa. Fosta şcoală 
germană aflată în curte a fost închisă şi a devenit grădiniţă 
pentru diferite întreprinderi din oraş, iar biserica a fost 
folosită intermitent de către două culte neoprotestante, 
„pocăiţi”, cum li se spunea în acele timpuri. 

După Revoluţie, ansamblul a fost retrocedat comunităţii 
germane, foarte puţin numeroase. Nu s-au găsit atunci, din 
păcate, modalităţi de a se reface şcoala germană şi singura 
posibilitate de a menţine în picioare clădirea a fost 
închirierea ei către o clinică de oftalmologie, care a preluat 
clădirea şi a renovat-o în contul chiriei şi astfel clădirea a fost 
salvată, devenind un centru medical modern. Trebuie spus că 
acest stabiliment, ca şi biserica de altfel, nu face parte din 
patrimoniu, ele nefiind inventariate ca atare. În rest, în afara 
bisericii, comunitatea mai are în grijă un mic loc de veci, la 
comun cu reformaţii şi catolicii, la cimitirul Bolovani din 
Ploieşti, ceea ce le aduce un mic venit. 

Actuala comunitate este foarte mică, mai sunt 
aproximativ zece membri în parohie, persoane în vârstă, care 
îl ajută benevol pe gardian; acesta este inginer, fiind şi el 
aproape de pensie. Reuşesc împreună să întreţină biserica, să 
o repare, să o deschidă o dată pe lună, atunci când au loc 
slujbe religioase. Preoţii vin de obicei de la Bucureşti sau de 
la Braşov, câteodată chiar din străinătate, să oficieze slujbe 



34 

 

după tot tipicul acestei religii, cu cântece frumoase, unde îi 
aşteaptă, de altfel, şi pe alţi ploieşteni, chiar dacă nu sunt 
luterani. Serviciul religios se ţine întotdeauna duminică, în 
jurul prânzului, pentru a nu coincide cu liturghia de 
dimineaţă de la bisericile ortodoxă şi catolică, care sunt de 
cealaltă parte a liniei de tramvai. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6 Biserica germană. 

Este multă bucurie în reuşita acestui efort. Fiecare pas 
făcut astăzi în biserică are în rezonanţa sa paşii cuiva care nu 
a abandonat acest monument. Care a supravieţuit 
comunismului. Şi a cărui poveste nu se va încheia curând. 
Totul este pus la punct, Biserica germană fiind un punct de 
reper al Ploieştiului fermecat. Gardianul din turn şi ajutoarele 
sale s-au îngrijit îndelung şi serios de acest lucru. 

  
Fig. 7 Biserica ortodoxă Sf. Anton Fig. 8 Biserica catolică Cristos Rege. 
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Fig. 9 Sinagoga Beth Israel. Fig. 10 Blocul Toboc. 

Din turlă se văd celelalte două biserici, cea ortodoxă, 
Sfântul Anton (fig. 7) şi cea catolică, Cristos Rege (fig. 8). Un 
pic mai departe este sinagoga Beth Israel (fig. 8), care, din 
păcate, nu este vizibilă din din acest unghi, pentru că este 
ascunsă între blocuri urâte din beton gri, atât de drag 
comuniştilor. 

Printr-un efort de imaginaţie, dând la o parte cortina de 
blocuri, putem întrevedea exact acest Ploieşti frumos de 
altădată, care astăzi ar fi putut fi mai armonios dezvoltat. 

Dacă acest spaţiu ar fi fost închis traficului, ar fi fost un 
loc fermecat, o mare piaţă în care să se bucure toţi 
ploieştenii de minunile oraşului lor. Între biserica germană şi 
sinagogă sunt multe bijuterii arhitecturale; din păcate, multe 
dintre construcţiile monumentale de secolul XIX, multe de 
inspiraţie franceză, sunt în paragină. Exact în mijlocul acestui 
„pieţe”, ca o cicatrice pe obrazul oraşului este blocul Toboc 
(fig. 10), închiriat de mult unor locatari care şi-au bătut joc de 
el, l-au transformat într-un focar de infecţie, care se poate 
prăbuşi oricând. Alături de el, fostul sediu al Casei Corpului 
Didactic şi apoi al cinematografului Tineretului este o ruină 
care aşteaptă o renovare fantomă. Schelele prăfuite, 
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niciodată folosite, par doar să împiedice spiritul clădirii să 
mai scape de acolo (fig. 11). Tot pe aici trece şi tramvaiul 101, 
a cărui linie a fost renovată cu mari eforturi, într-un timp 
enorm; numai că, după aceea, n-au fost aduse tramvaie noi, 
aşa că circulă tot tramvaiele vechi, care fac zgomot şi merg 
prost. 

  
Fig. 11 Casa Corpului Didactic. Fig. 12 Octav Negrea și Adrian Trif, 

în turnul bisericii germane. 

Se vede, din păcate, şi multă nepăsare din turlă, sunt 
multe semne ale nepotrivirii dintre oraşul de altădată şi cel 
de acum. Chiar lângă biserica germană este o clădire 
abandonată a armatei, un bloc mare de locuinţe, care ar 
trebui să valoreze o mică avere, dar pe care au crescut 
buruienile până sus, la etajul al patrulea. 

Însă această nepăsare se loveşte de o plăcere mare a 
ploieştenilor, aceea de a îşi căuta rădăcinile, de a dezgropa 
lucrurile valoroase şi de a spune că frumuseţea oraşului lor 
este în ochii cu care îl priveşti. 

Sunt de obicei ochii copilăriei, ochii din cărţile de istorie, 
sunt ochii care caută aceste monumente şi care se bucură cât 
timp mai sunt în viaţă. Poate că asta nu rezolvă praful, 
poluarea, gropile şi urbanismul neglijent de acum, dar aşa 
găsim un aer viu, un aer curat din alte vremuri, pe care îl 
respirăm oarecum pe ascuns, nişte rezerve care să ne dea 
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puterea de a veghea asupra oraşului. O confrerie tacită a 
gardienilor săi. Care se poate inspira din optimismul micii 
comunităţi germane, al cărei principal proiect este să 
găsească o orgă pe care să o instaleze în biserică. Astfel vor 
putea organiza concerte de muzică clasică şi religioasă, iar 
ploieştenii vor avea un motiv în plus să îi treacă pragul. Iar 
sunetul său va trezi, poate, oraşul care de-abia aşteaptă să îşi 
reintre în drepturi. 

Atunci, gardienii Ploieştiului fermecat vor vedea, din turla 
bisericii cum strălucirea visată de ei prinde viaţă, urmând 
armonia muzicii. Iar griul şi praful vor dispărea în uitare.  

Domnului profesor, cu dragoste ploieşteană 

Era epoca romantică a învăţământului universitar de după 
Revoluţie. Corectitudinea politică era de-abia la începuturi. 
Încă se putea glumi liber la cursuri.  

Magistral la catedra sa, profesorul făcea de fiecare dată 
un tur amuzant al amfiteatrului, implicând studenţii în 
glumele sale. Fără să le ceară permisiunea, cum am spune 
astăzi. Era cunoscut şi temut pentru umorul său, spontan şi 
ascuţit. Amesteca în această introducere subiecte de 
actualitate, făcând un fel de moment socratic în preambulul 
cursurilor de filosofie. Când a apărut legea împotriva hărţuirii 
sexuale, concept nou atunci la sfârşitul anilor '90, s-a apucat 
să le facă complimente studentelor.  

- Sunteţi foarte frumoasă, domnişoară, i-a spus unei 
dudui foarte machiate, cu unghii lungi şi aspect de păpuşă, 
apropiindu-de de ea, ca şi cum nu vedea bine.  

- Vai, domnule profesor, acum nu mai puteţi spune, asta, 
i-a replicat cam înţepată studenta. Aţi văzut legea cea nouă.  

În amfiteatru s-a făcut linişte. Nu prea exista obiceiul de a 
i se răspunde profesorului. Surprinşi, studenţii îi aşteptau 
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reacţia.  
- Aveţi dreptate, domnişoară, retractez. Nu sunteţi 

frumoasă, a declamat profesorul, întors între timp la catedră, 
cu o voce puternică şi foarte serioasă.  

- Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, a bufnit în râs tot amfiteatrul.  
- Lăsaţi atunci, doar n-o să luăm toate legile în serios, a 

răspuns studenta care se înroşise ca o sfeclă. 
- Deci suntem cu toţii de acord că este frumoasă?, a 

întrebat profesorul.  
- Daaaaaa, a răspuns corul vesel de studenţi.  
- Bine atunci, dacă pe asta am lămurit-o, putem să 

începem cursul.  
În acea vreme încă se mai putea fuma la Universitatea din 

Ploieşti. În birouri, pe culoare, dar şi în sălile de curs. 
Profesorul era faimos pentru ţigările sale. BT în zilele 
obişnuite, Kent lung la ocazii. Greu de găsit după Revoluţie, 
BT-urile le cumpăra de la mici traficanţi de frontieră care le 
aduceau din Bulgaria în piaţa Obor.  

Un fost student, dintr-o ţară africană, care a făcut studii 
de ingineria petrolului înainte de Revoluţie, a revenit după 
accea ca înalt demnitar al statului său. În vizită oficială. La un 
moment dat s-a desprins din delegaţia oficială şi a mers să îl 
găsească pe profesor. L-a găsit în spatele micului său birou 
dintotdeauna, în ale cărui sertare avea mereu ţigări. Fiecare 
marcă în sertarul său.  

- Ce mai face domnul profesor? Mai fumaţi BT?, l-a 
întrebat fostul student în româneşte.  

Da, profesorul mai fuma BT. Şi rămăsese la fel de 
simpatic. Legea antifumat i-a tulburat obişnuinţele. Obiceiul 
fumatului în catedră a rezistat, clandestin. Pe culoar instituise 
o zonă neoficială de fumat, la capătul de lângă scări, lângă un 
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geam vechi, cu cadru metalic, care se desfăcea cu greu.  
La cursuri însă, fumatul devenea o raritate. Responsabil 

cu aplicarea legii era pompierul instituţiei, un domn micuţ de 
statură, foarte amabil şi deloc încântat de nou său rol. Îşi 
cunoştea bine statutul, nu îl prindea deloc postura de a face 
observaţie profesorilor. Dar, îşi făcea rondul, deschidea uşa 
sălilor de curs şi explică, cât putea de convingător, legea cea 
nouă.  

Într-o zi a deschis uşa celui mai mare amfiteatru. 
Profesorul fuma la catedra în timp ce supraveghea studenţii 
la un examen. Se cunoşteau de mulţi ani. Atunci când se 
angajase pompierul, profesorul era deja celebru. Luându-şi 
inima în dinţi, sub privirile studenţilor, i-a spus totuşi:  

- Bună ziua, domnule profesor, mă scuzaţi, dar ştiţi, acum, 
cu legea cea nouă, nu se mai fumează la curs.  

Privirile studenţilor s-au întors către profesor. Aşteptau 
de la acesta o replică memorabilă. Umorul şi prezenţa sa de 
spirit au fost la înălţime. S-a ridicat de la catedră, s-a întors 
către bietul pompier, care deja se simţea în dificultate, l-a 
privit câteva secunde şi a declamat, cu o voce care a făcut să 
tremure geamurile:  

- Este examen, nu puteţi deranja!  
Pompierul era roşu la faţă. La această replică neaşteptată, 

expus unui întreg amfiteatru care abia aştepta să râdă de el, 
nu a găsit răspuns. După câteva secunde de tăcere care îl 
apăsau vizibil, a ieşit pe uşă mergând cu spatele şi mormăind:  

- Bine, dacă este examen, este examen. Ce să faci? Eu de 
unde să ştiu? Este examen. Asta e.  

După ce a închis uşa amfiteatrului, râsetele studenţilor s-
au auzit, cred, până în Bucureştiul de unde profesorul făcea 
naveta. 



40 

 

Alecsandru Szombath  

Trecutul există tocmai pentru a nu-i repeta erorile 

Numele meu e Alecsandru Szombath. Familia mă alintă 
spunându-mi Puiu. Începând din clasa a 8-a și până acum, 
colegii de la "Caragiale" îmi spun Bătrânu'. Astăzi apelativul 
mi se potrivește ... 

Părinții mei au venit în Ploiești în 1936 și s-au "așezat" în 
cartierul Sf. Vineri, pe care nu l-au mai părăsit decât 
ducându-se în ... ceruri! Aici m-am născut eu și am părăsit 
cartierul (dar niciodată Ploieștiul) când aveam 20 de ani, 
mutându-mă împreună cu prima mea nevastă acolo unde era 
restaurantul ”Ciocârlia”. Am locuit aici cam 10 ani, perioadă 
în care am făcut Facultatea de foraj a sondelor și de 
exploatare a zăcămintelor de țiței și gaze, din cadrul I.P.G.G. 
București. În cei cinci ani de școală, am făcut zilnic naveta 
Ploiești-București. Tot aici mi s-a născut și primul meu copil ... 
Când această parte a orașului s-a dărâmat, construindu-se 
Casă de Cultură a Sindicatelor, am primit prin repartiție un 
apartament în cartierul Vest, în apropiere de restaurantul 
”Baraolt” (cum îi spunea toată lumea, deși nu se chema așa!); 
aici, în "Vest", mi-am cumpărat mai apoi un apartament, m-
am recăsătorit și am avut al 2-lea copil. În ianuarie 2001 m-
am pensionat, în aprilie am imigrat în Canada, unde trăiesc și 
acum. Cele două fete sunt cu mine aici, inclusiv ginerii, 
împreună cu o nepoată și un nepot (de la fiecare fată, ce s-a 
... putut!). 

Acum cinci ani, dl. Marius Bâzu împreună cu un grup de 
colegi au avut ideea extraordinară de a readuce în memoria 
ploieștenilor – și nu numai – o serie de oameni și 
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evenimente, povestitorii fiind “legați” de faptul c-au absolvit 
”Caragiale”, sub diferitele nume purtate ca instituție 
educativă. 

Îndeplinind condiția, voi povesti și eu unele amintiri, cu 
precizarea, însoțită de scuzele de rigoare, că n-am ținut un 
jurnal, așa că unele date calendaristice s-ar putea să nu fie 
chiar exacte! De asemenea, numele unor personalități și/sau 
instituții le-am uitat (deh, vârsta!), dar voi încerca să aduc 
lămuriri pentru a fi recunoscute ... 

Voi începe cu unii colegi, de clasă sau de “an”. Pe același 
palier erau clasele A, B, C și D. Eu am terminat a 10-a D. Mai 
exista și E, la etaj. În clasa noastră l-am avut coleg pe Petre 
Derer (șeful clasei), tatăl german și mama româncă. Din câte 
mi-a povestit, tatăl lui a luptat împotriva rușilor în al doilea 
război mondial, a fost prizonier, iar când i-au adus trupul 
acasă pentru înmormântare, au constatat că fusese împușcat 
“pe la spate”! Din acest motiv (sau poate și altele?!) Peter îi 
ura pe ruși. O caracteristică a lui a fost aceea că el nu ... 
copia. Așa că la examenul final, fiind obligați să “dăm” și rusă, 
profesorul nostru de desen, cred că se chema Eftene, pe post 
de supraveghetor, a deschis ușa de intrare în clasa, s-a 
sprijinit de o margine a ei, fiind atent la posibilii “vizitatori”. 
Când îi vedea, cu un creion bătea de câteva ori în tocul ușii, 
se auzea un fâșâit, noi toți ascundeam cărțile după care 
copiam și le scoteam din nou după ce trecea pericolul! Da, 
întreaga clasa a copiat, cu excepția lui Derer! Rezultatul? O 
clasa care – cu multă îngăduință – se “învârtea” în jurul notei 
3 (notarea pe vremea aia era de la 1 la 5), a făcut o lucrare 
numai de 4 și 5! Iar, din auzite, profesorul de rusă – Brăguță – 
a susținut că acest lucru e imposibil și a solicitat repetarea 
examenului. Dar, surpriză! Profesorul Eftene, care ne era și 
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diriginte, fiind într-un fel vizat, a replicat întrebând cum se 
explică faptul că Derer, numai cu 5 în timpul anului, abia a 
obținut un 3 la acest examen! Acest argument ne-a scăpat de 
repetarea examenului, care până la urmă a fost considerat ... 
corect! Derer a ajuns un reputat arhitect, director al 
instituției care se ocupă de clădirile Patrimoniului Național. 

Apoi, l-am avut coleg pe Mihai Ispirescu (strănepot al lui 
Petre Ispirescu – zicea Mihai), inițial muzicant (a făcut un duo 
cu fratele lui, pe urmă a fost într-o orchestră care a cântat o 
vreme la ”Berbec”) și care a devenit “un nume” în 
dramaturgie, prin piesele care le-a scris. O întâmplare pe 
care noi, colegii, am ținut-o minte mult timp s-a petrecut la o 
ora de matematică cu prof. Grigore. Profesorul îl “vede” pe 
Mihai că-i cu mintea în altă parte și-l întreabă: “La ce te 
gândești Ispirescule?” “La nimic, domn’ profesor” răspunde 
Mihai și urmează imediat replica d-lui Grigore: “Și cum 
faci?!”. De multă vreme, Mihai s-a mutat la București. Din 
câte am auzit e și activist în domeniul teatral. Piesa lui de 
mare succes se cheamă “Trăsură la scară”.  

Vreau să-l amintesc acum pe Damian Șerban, un geniu în 
matematică – fără exagerare, care ne-a părăsit acum un an 
(odihnească-se în pace!) și care a fost, din păcate, “eroul” 
unei întâmplări nefericite. Era student la Construcții și, după 
un examen, s-a dus împreună cu colegii “la o bere” - cum era 
obiceiul! Acolo, în local, s-au apucat să facă anagrame baza 
fiind “Republica Populară”. După un timp, au venit doi inși, s-
au legitimat și i-au “încărcat” pe toți, au fost duși la 
Securitate, ulterior au fost expediați în localitățile de unde 
proveneau și au fost judecați. La Ploiești, în afară de Șerban a 
mai fost un evreu, Jacques Moscovici, prieten cu noi, plecat 
apoi cu toată familia în Israel. La proces TOȚI inculpații și-au 
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recunoscut vina, au plâns, au regretat ceea ce au făcut și în 
scurt timp au fost eliberați. Excepția a fost Șerban, care a 
spus printre altele, că “el trăiește într-o țară liberă, are 
dreptul la exprimare și nu consideră că a greșit cu ceva”! A 
fost condamnat 5 ani, din care a făcut vreo 3, i s-a interzis să 
mai urmeze o facultate; a făcut o școală postliceală, s-a 
căsătorit cu o femeie care mereu l-a susținut, a reușit să se 
lase de băut, iar talentul lui de matematician s-a ... pierdut. A 
fost bătut rău în timpul detenției și – după cum singur 
spunea – când “îi veneau piticii” ca să scape de durerile de 
cap, bea votcă.  

Alt coleg era Mircea Ionescu, zis Țiganu’, fratele lui Nelly 
Ionescu, marele handbalist pe vremea când handbalul se juca 
în 11 oameni, pe stadioane, ca și fotbalul! Mircea și cu mine 
– printre alții – am jucat baschet. El era mai bun ca mine, eu 
fiind pe locul doi. Totodată, eu m-am ocupat și de 
organizarea campionatului intern de baschet al liceului 
”Caragiale”. Amândoi, împreună cu un coleg de la “C”, am 
fost la primirea carnetului de arbitru, cei mai tineri arbitri din 
țară. Al treilea coleg a fost Mihai Aldea, care a ajuns ulterior 
un reputat și apreciat arbitru internațional. Tot la “C” a 
învățat și Dan Voicilă, îndrăgitul crainic sportiv de mai târziu.  

Cu mine în clasă au mai fost Victor Vasilescu, într-o 
vreme cel mai bun doctor gastroenterolog din Ploiești, Cornel 
Pagata inginer constructor de baraje hidro (Don Juan-ul 
clasei) precum și alți colegi. De menționat faptul că întreaga 
clasa a 10-a D a terminat o facultate, mai puțin Mircea 
Mateescu, bunul meu prieten, care a intrat la ASE, dar s-a 
“lăsat” în anul întâi, pentru că – mi-a spus – nu înțelegea 
nimic înaintea examenului de Socialism-științific. În anul al 
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doilea făceam Economie politică și în al treilea, Filosofie 
marxist-leninistă, materii obligatorii atunci! 

 În aceeași perioadă, la liceul de fete, care era găzduit tot 
în localul liceului de băieți ”Caragiale”, clasele nefiind mixte, 
a învățat Anca Cioltei, care locuia pe str. Poștei, într-o casă 
“lipită” de grădinița aflată lângă Policlinica “de pe Praga” și 
care sub numele de Dr. Anca Cioltei-Mihăilă a publicat cărți 
de referință în domeniul fertilității la femei. Soțul ei, Dr. 
Adrian Mihăilă, a fost cel mai vechi prieten al meu, fiind și 
vecini, fost directorul spitalului din Fetești, iar după Revoluție 
șef de serviciu în cadrul Ministerului Sănătății, “stins” 
prematur din viață la numai 52 de ani! Colegă cu Anca a fost 
și Dr. Gabriela Popescu (în liceu Constantinescu), ani buni 
fiind directoarea Centrului Micro de la “Cina”. În prezent, 
face... naveta București-Roma, acolo locuind fata ei, 
Annelise, care a copilărit cu fata mea cea mare, vizavi de casa 
noastră de pe str. Iașului. Colegă cu Anca a fost și Panaitescu, 
care s-a măritat cu prof. nostru de română Milica, retrăind 
astfel acțiunea din romanul “Adela” scris de Garabet 
Ibrăileanu, fostul profesor al d-lui Milica la Universitatea din 
Iași. Se spune că atunci când Milica s-a dus ”să-i ceară mâna”, 
tatăl fetei i-ar fi spus: “Bine, dar unde-i băiatul?”. 

Întreaga pleiadă de profesori, pomenită și în volumele 
apărute deja, mi-au fost profesori, o relație mai apropiată 
având-o cu Olga Petrescu – Molecula, pentru că în același 
bloc cu mine locuia și fratele ei, cu care eram în relații foarte 
bune, mai ales când “între noi” - pe masă – erau ... sticle, 
inițial pline; ne “despărțeam” de ele (de sticle!) numai după 
ce se goleau, de multe ori s-a alăturat nouă și Olga, însoțită 
de doamna prof. Solomon, cred că domnișoară pe vremea 
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aia! Pe seama dascălilor noștri se spuneau multe bârfe, din 
respect pentru memoria lor n-am să pomenesc de ele. 

Înainte de a povesti întâmplări din afara țării, am să 
relatez un episod din viața mamei mele 

Prin ʹ60 sau ‘61, mama s-a văitat de dureri la stomac 
(contrar obiceiului ei, pentru că niciodată n-a fost bolnavă “la 
pat”!). A consultat-o dr. Coca în vogă atunci în Ploiești. I-a dat 
un tratament și i-a recomandat să se interneze în spital. Am 
dus-o pe mama la Schuller. După câteva zile, am primit un 
telefon de la spital, rugându-ne ca “cineva din familie” să 
vină să discute cu medicul curant. Numai eu eram acasă, așa 
că l-am rugat pe Mircea Mateescu, care avea carnet de șofer 
și conducea un Wartburg, proprietatea unui unchi de-al său, 
să meargă cu mine la spital. Ajungând acolo, un medic mi-a 
spus că mama are leucemie și “să mă aștept la ce-i mai rău!”. 
M-am dus apoi în salonul unde fusese repartizată mama (un 
salon al celor fără ... speranță!). Cum m-a văzut, mama m-a 
rugat s-o “scot” de-acolo IMEDIAT. După discuții aprinse cu 
medicul de gardă, am semnat “pe proprie răspundere” 
externarea mamei și am plecat spre casă. Pe drum m-am 
gândit că n-avea cine să stea cu mama acasă, așa că i-am 
propus s-o duc la alt spital, cel mai aproape de casă, adică la 
spitalul de pe Praga. Aici am întâlnit un doctor cu nume parcă 
predestinat: Tămăduianu! Acesta a consultat-o pe mama, s-a 
uitat pe analize, iar eu i-am povestit istoricul. În final dl. 
Doctor mi-a zis: “Începând de mâine, în fiecare zi la prânz, îi 
aduci doamnei o friptură – în sânge – și un pahar cu vin 
negru”. Ne-am organizat, cu Mircea și viitoarea nevasta, și 
am respectat indicația. După vreo două săptămâni, am luat-o 
pe mama acasă, a continuat “tratamentul” o perioadă și 
mama a mai trăit peste 20 de ani, adică până în 1985! N-am 



46 

 

prezentat un panaceu universal, am vrut să arăt ce înseamnă 
un medic dedicat meseriei, tocmai acum când România trece 
printr-o perioadă dificilă din punct de vedere medical. 
Trebuie să avem încredere în ceea ce susțin specialiștii și să 
respectăm indicațiile lor! 

Pe 3 sau 4 ianuarie 1990, m-am dus la Biroul Pașapoarte 
(pe str. Vasile Lupu, aproape de sediul securității). Ajuns la 
ghișeu, funcționarul mă întreabă cum mă cheamă; îi spun. 
“Un moment” zice și se duce mai în spate, caută ceva într-un 
sertar și se întoarce cu pașaportul meu! “Semnați aici, vă 
rog”; semnez și plec. N-am crezut, dar pașaportul mi-a 
produs ... mâncărimi și o stare febrilă. Acasă (eram în 
concediu) îl arăt nevestei și mă duc în dormitor să mă 
gândesc UNDE PLEC? Elimin distanțele lungi și-mi aduc 
aminte că în 1980 mă dusesem să le văd pe mama și pe fiica 
mea și le găsisem în compania unei familii: soț, soție și doi 
copii. Descumpănit, un moment, apoi îl recunosc pe Puiu 
Bernstein, prieten și vecin de cartier, plecat în Israel 
împreună cu părinții prin anii ‘50. Bucurie mare! “Hai să 
mâncăm” ne invită Puiu și ne-am dus la Berbec, la hotelul 
unde erau cazați. Îi spunea oficial ”Central”, dar se afla pe 
locul unde funcționase în perioada interbelică celebrul – în 
Ploiești – ”Berbec”! După-masă, fetele mele au plecat acasă, 
iar eu am mers în apartamentul lor. Aici m-au rugat să-i ajut 
să vândă niște țigări Kent, cafea și lenjerie ... intimă de damă! 
M-am dus a doua zi “încărcat” la serviciu și, într-o oră, 
“marfa” s-a vândut! Erai obligat să dai o declarație dacă te 
vedeai cu străini; am dat-o la Cadre, menționând că am 
primit cadou un kg de cafea, iar eu i-am făcut cadou un litru 
de palincă. În realitate primisem mai multe, iar eu îi dusesem 
pe ei la ”Omnia”, de unde cumpăraseră în special produse 
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chinezești, ei (Israelul) neavând relații cu China! Apoi au 
plecat la Poiana Brașov, locul preferat de evreii care ne 
vizitau țara. I-am condus la aeroport peste trei săptămâni. 
Surpriză! Peste un an, primesc o invitație de a vizita Israelul, 
subvenționat de familia lor. Evident, n-am primit pașaport, 
așa că am oprit invitația printre ... hârtiile mele! Cu pașaport 
acum, n-am nicio speranță, dar mă duc la ambasada 
Israelului, le arăt invitația din 1981, au dat un telefon (eu 
fiind acolo) și primesc viza de turist pe 6 luni! 

Sunt într-o cursă El-Al și ne apropiem de aterizarea pe 
aeroportul Ben-Gurion din Tel-Aviv. Mă uit în jos și mi se pare 
că văd un ... incendiu! Aeroportul era iluminat mai ceva “ca 
ziua”. Puiu m-a așteptat și am plecat spre Ashdod, unde 
locuiau, orașul fiind unul din cele mai mari porturi la Marea 
Mediterană! Am stat (de fapt n-am stat locului deloc!), cam 
trei săptămâni, făcând naveta Ashdod – Ierusalim - Tel-Aviv și 
prin împrejurimi, vizitând locurile sfinte legate de Isus, cât și 
alte obiective. Nu le mai înșir, ele putând fi găsite în orice 
ghid turistic. Apoi, o săptămână, m-am dus în nord, la Haifa, 
întâlnindu-mă cu Beno Cotiugaro (baschetbalist, ca și mine), 
cu Nucky, absolvent de ”Caragiale”, cu un an sau doi mai 
mare ca mine, fiul doctorului Waisler, vecinul nostru în 
cartier, probabil primul din Ploiești care și-a cumpărat un 
aparat/instalație Roentgen. De asemenea, cu Beno Șaines, 
nepotul dr. Șaines, proprietarul acelei vile splendide de pe 
str. Poștei, vecin cu un alt proprietar de vilă, acoperită 
aproape total de iederă, avocatul Cohn, de la biroul căruia m-
am inspirat, toți pereții biroului meu fiind acoperiți cu 
biblioteci și rafturi pline de cărți (peste 8.000 de volume, la 
data imigrării). Beno Șaines, un băiat mai slăbuț, n-a uitat că 
i-am luat odată apărarea în fața unor găligani care râdeau de 
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el. Acum locuia într-un apartament superb, pe două ... 
niveluri, fiind șef de depozit la o firmă care fabrica produse 
electronice pentru NASA! Mi-a făcut cadou 100$, fără să știe 
nevasta, și altă sută de față cu ea! M-am întâlnit și cu alții 
care se născuseră în România, la vremea aceea, februarie 
1990, româna fiind a doua cea mai vorbită limbă din Israel. 

În aprilie 1998 am fost operat pe cord deschis la Fundeni. 
În decembrie, cadoul meu de Crăciun a fost un... plic mare și 
gros, în care s-au aflat formularele necesare pentru a obține 
viza de turist de la ambasada Canadei. Așa că în martie anul 
următor am aterizat în Toronto, așteptat de copiii mei cei 
mari, tocmai la timp să-mi serbez împlinirea vârstei de 60 de 
ani. Costurile legate de această călătorie au fost suportate de 
un văr de-al meu, plecat în SUA în urmă cu 40 de ani ... Am 
fost plăcut surprins de cum s-au “aranjat” copiii, după 
NUMAI doi ani de Canada. Am prins timp frumos așa că ne-
am grăbit să mergem la Niagara Falls, orașul în care se află 
vestita cascadă. Apoi, cu harta în mână, cât timp erau ei la 
serviciu, m-am plimbat prin Toronto. Orașul, se întinde pe o 
suprafață de peste 600 kmp, mărginit la nord de lacul 
Ontario și din nou va invit să consultați Internetul. Sistemul 
public de transport în comun este foarte bine organizat, 
acoperind toate zonele celui mai aglomerat oraș al Canadei. 
Când puteau copiii, am vizitat și alte localități, ajungând până 
la Otawa, capitala Canadei. 

Între timp am fost să-mi iau viza și pentru SUA, o 
formalitate pe-atunci, un pic mai... complicat acum, nu 
pentru mine, fiind și cetățean canadian. Cam după o lună pe 
acest continent, vărul meu – la curent cu tot ce fac – îmi dă 
un telefon, apoi un e-mail cu instrucțiuni precise despre când 
și cum ajung la el. M-am conformat și am ajuns la Denver, 
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Colorado. Aeroportul este IMENS! Cel mai mare pe care l-am 
văzut eu, dintre cele 35 pe care am fost, aparținând celor 30 
de țări vizitate de mine până acum! Programul meu – la 
început – a fost așa: mic dejun acasă, apoi mergeam la biroul 
vărului meu (el are o firmă) și lucram până pe la 13-14, când 
mergeam să mâncăm, de fiecare dată la o altă “bucătărie”. 
Asta se putea în oraș. Sau urcam spre pensiunile aflate în 
munții Stâncoși (acolo unde și-a imaginat Karl May că s-au 
petrecut o parte dintre aventurile lui Winnetou). Am zis 
“lucrăm” la plural, pentru că eu m-am ocupat să fac un pic de 
ordine prin hârtiile firmei lui; un fel de ... arhivare! Sâmbăta 
mergeam la un spectacol/concert și apoi la un restaurant 
împreună cu prietenii lui (vreo 10 familii).  

Într-o vineri, mi-amintesc, vărul meu îmi spune ”să-mi 
pregătesc geanta, pentru că vom merge pentru câteva zile 
într-o excursie”. A doua zi, cu un taxi, mergem la aeroport. 
Interesant, șoferul ne-aude vorbind și ne întreabă dacă 
suntem ... italieni! Îi spunem că români. “Aaa” zice, “Nadia, 
Hagi și ... mămăligă”!! Ne amuzăm ... Ne urcăm într-un 
Boeing 777, nu termină decolarea și deja suntem serviți cu 
un aperitiv și cu o gustare (tratație gratuită atunci, pe bani, în 
prezent). Nu știu unde am ajuns, în timp ce un autobuz ne 
duce la un hotel & casino. Peste tot, jocuri mecanice! Vărul 
meu “îmi strecoară” 200$, ca să mă distrez ! Văd și reclame 
mai ... deochiate și mă mir ca prostu’! “Ești în Las Vegas” mă 
anunță lejer vărul meu. Intrăm În hotelul ”Copacabana”, 
proaspăt deschis, noi beneficiind de o promoție. La intrare, o 
fată la care m-am uitat cam insistent (!), pentru că nu eram 
sigur dacă e sau nu îmbrăcată, ne-a pus la gât un colier cu 
niște “chestii” braziliene! După aceea ne-am instalat în 
camera cu două paturi și cu ... două televizoare, câte unul în 
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dreptul fiecărui pat. În prima zi am pierdut 100$ la păcănele. 
A doua zi, încă 50! Apoi, cu o mașină închiriată, ne-am 
plimbat prin Nevada, până la granița cu Arizona, unde se află 
Barajul Hoover Dam. Știu c-am comis un pleonasm, “dam” 
însemnând “baraj” în engleză. Despre baraj - “fuga” la 
Google! Ne-am plimbat prin oraș (am stat acolo două 
săptămâni); suntem oameni serioși! În ciuda numeroaselor 
reclame, n-am fost vreun bordel, nici n-am “închiriat” vreo 
persoană care să ne țină companie. Tarifele, indiferent de 
servicii, sunt pentru toate buzunarele! Înainte de plecare, ne-
am oprit să mâncăm ceva autohton. Mă uitam la aparate și 
vărul meu m-a îndemnat să joc ultimii bani pe care îi mai 
aveam. Vă vine să credeți sau nu, nici astăzi nu știu ce 
“formație” câștigătoare a fost, oricum, a început să sune o 
sirenă și să curgă jetoanele în cutia aparatului. Am câștigat 
500$: 200 i-am returnat vărului meu, cu 100 am făcut 
“cinste” gazdelor și cu 200 m-am întors acasă în România! 

Înainte de plecarea din Denver, vărul meu m-a întrebat 
ce planuri am de viitor. I-am răspuns că “mai am un copil, 
căruia vreau să-i dau o șansă, așa cum a avut fata cea mare”. 
“Și ce te oprește?” ”Este o cheltuială pe care nu mi-o permit!” 
“OK, începe să te pregătești, îndrumat de copiii din Canada; 
eu voi ține legătura cu ei, iar toate cheltuielile aferente, plus 
o alocație lunară după venirea ta aici, LE VOI SUPORTA EU!” 
Așa a început ... drumul meu și al Adrianei (fata cea mică). Ea 
a terminat liceul în Toronto, a absolvit două facultăți, are un 
serviciu bun și – mai ales – îl avem pe Leonidas, care va 
începe școala anul viitor. Mama Adrianei a venit cu noi, dar 
n-a rămas. Sper să nu regrete această alegere ... 

În ceea ce mă privește, Dumnezeu și sistemul medical de-
aici o să mă ajute s-o “duc” o vreme și asta va fi ...  
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În viața mea am cunoscut multă lume: miniștri, 
parlamentari, oameni de cultură, savanți și desigur, oameni 
obișnuiți (ca mine), care – fiecare în felul lor – au însemnat 
CEVA pentru cei din jur! Unii – de toată isprava; alții – nu! 
Totodată, mi s-au întâmplat multe, sau eu am fost “actor” în 
altele. Au fost și bune și rele. Cu cele bune mă mândresc, cu 
cele rele nu mi-e rușine, pentru că NICIODATĂ n-am avut 
intenția în mod premeditat să fac rău! Numai bine tuturor! 
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Mihai Beffa 

Pasiuni începute în Ploiești, 
continuate în Silicon Valley 

Marius Bâzu, bun prieten ploieștean, om cu capul pe 
umeri care înțelege ce se întâmplă în lume (lucru destul de 
rar astăzi), are un mare defect: Caragiale. Nu mă refer la 
marele scriitor, ci la liceul frecventat. Volumele colective 
publicate de el în ultimii ani, pentru care îi suntem foarte 
recunoscători, reflectă această problemă. Nu este vina lui, 
desigur, dar inegalitatea între numărul colaboratorilor de la 
Liceul 2 (rivalul istoric) și al celor de la „Caragiale” este 
evidentă. Deși am terminat secția "inumană" și am fost 
recompensat cu nota 5 la limba română la examenul de 
Bacalaureat de către doamna Popa, încerc să îndrept puțin 
balanța. În limita puterilor, desigur. Voi depăna amintiri din 
cei 70 ani tocmai împliniți. 

1953-1962: Sinaia 
În tinerețe, tata a fost jucător de fotbal. Macedonean ca 

și Hagi, dar mai puțin talentat, născut în Nevesca, un sat din 
vestul Greciei, aproape de granița de acum cu Albania și 
Macedonia de Nord, a venit în România să joace la Venus, o 
echipă din București de care unii poate că au auzit. 
Comunismul l-a prins în România, ca în povestea cu broasca 
ce înoată în căldarea cu apă pusă la foc mic. Este foarte 
plăcut până când este prea târziu ca să mai poată scăpa. 

Când m-am născut eu (1951), tata avea 40 de ani, vârstă 
la care Tom Brady mai câștiga două Super Bowls și Federer 
mai spera la un Wimbledon, dar care pe vremea aceea 
reprezenta de mult retragerea din sportul profesionist. Am 
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crescut la Sinaia, în sunetele muzicii populare grecești - Laika 
tragoudia - prezentă în casa noastră, în fiecare seară, la 
aparatul de radio acordat în permanenţă pe Vocea Americii 
din Salonic. Când nu transmitea muzică, Vocea Americii 
transmitea știri și comentarii (?). Volumul era dat încet, eu 
eram copil și nu înțelegeam nimic. Tata nu putea să îmi 
explice. 

1962-1980: Ploiești 
Când aveam 11 ani, ne-am mutat la Ploiești. Influența 

școlii asupra mea era mai puternică decât cea a familiei. 
Credeam în "Tânăra Gardă". Comunismul era viitorul 
omenirii. 

Într-o seară am avut o discuție "filozofică" cu tata. Eu, 
copil de 12 ani. El, trecut de 50, cu experiența unui război 
mondial și a lumii de dinainte ca plaga socialismului să o 
cuprindă. Am susținut cauza cu tărie, cum o învățasem la 
şcoală. Tata m-a ascultat cu blândeţe și răbdare, după care a 
spus o singură propoziție, care în momentul acela nu a 
însemnat nimic, dar care mi s-a înfipt în suflet. Aud rezonanța 
cuvintelor lui, spuse în urmă cu aproape 60 ani, de parcă ar fi 
spuse astăzi: "CREȘTI ȘI NU ÎNȚELEGI NIMIC!" 

Au mai trecut 3 sau 4 ani până când am început să 
înțeleg adevărata față a socialismului. Treptat nu numai că 
mi-am schimbat opinia, dar am ajuns la concluzia că dacă nu 
pot să schimb nimic, trebuie să PLEC. Cum posibilitatea de 
schimbare era utopică, a rămas varianta plecatului. 

Anii de liceu au fost marcați de două mari iubiri. Prima 
mi-a adus bucurii imense imediate, dar a marcat și cel mai 
mare eșec în viata mea de liceu. A doua mi-a adus nu numai 
bucurii imediate, ci mi-a marcat toată viața. Prima iubire a 
fost matematica, pe care o datorez în întregime profesorului 
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Ioan Spiridon. Spirache, pentru cei care îl iubeau. A doua a 
fost Dana, cu care m-am căsătorit în 1975 și desigur că nu ne 
vom despărți niciodată. 

Bucuriile aduse de matematică nu au fost Olimpiadele, 
premiile modeste, statutul oarecum privilegiat pe care îl 
aveam în liceu. Bucuriile cele mai mari le-am avut de la 
rezolvarea problemelor dificile. Am petrecut mult timp cu 
Spirache, după orele de clasă, dezbătând probleme de 
matematică. Dar mai surprinzător a fost timpul pe care l-am 
petrecut ca să mă învețe ping-pong. Spirache, 1,85-1,90 
înălțime, supraponderal, era un jucător de ping-pong 
excepțional. Schimbam sute de mingi, ale mele risipite în 
toate colțurile mesei, ale lui puse cu precizie în poziția ideală 
pentru forehand-ul meu."Cotul deasupra umărului când 
tragi!". "Cotul deasupra umărului!". "Cotul deasupra 
umărului!". Repetiția este mama învățăturii! 

Într-o oră de matematică, a fost rezolvată o problemă de 
algebră prin două metode diferite. Rezultatele au fost 
surprinzătoare. Primul era n la puterea n. Al doilea era o 
dezvoltare în serie care asocia factoriale cu combinații. Nu 
mai văzusem așa ceva niciodată și am fost instantaneu 
fermecat de frumusețea formulei. Spirache a aruncat o 
privire la rezultatul spectaculos, și a zis laconic - "luați voi 
pentru acasă demonstrația asta, că nu avem timp". M-am 
scufundat instantaneu în problemă, încercând să găsesc o 
soluție. Nu știu când a venit pauza. Știu că ora următoare era 
de română. M-am refugiat în ultima bancă, pentru mine nu 
exista altă realitate decât problema. Cam la jumătatea orei 
am găsit soluția. Am ridicat mâna și am cerut voie să ies din 
clasă. Nu mai știu dacă mi s-a aprobat cererea sau am ieșit de 
capul meu. Poate din cauza asta am primit 5 la Bacalaureat, 
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dar a meritat. Am plecat pe Bulevardul cu castani, către Gara 
de Sud. Pluteam la 1 metru deasupra trotuarului, zburam 
fără efort, îmbătat de frumusețea problemei pe care o 
rezolvasem. A doua zi, la ora de matematică, am prezentat 
soluția. Laconic, Spiridon mi-a dat un zece și și-a văzut de 
lecție în continuare. 

Am petrecut nenumărate seri în sufrageria D-lui Onofraş, 
care nu îmi era profesor, dar cu care aș putea spune că am 
fost prieten. Veneam neinvitat, intram în sufragerie, unde 
erau prezenți cei patru elevi la meditația "simultană", și 
așteptam să se termine ora. De multe ori era de față și 
Adrian (Nae) Florenţiu, cu un an mai mic, dar tot la clasa 
specială de matematică, care îl avea profesor pe Dl. Răileanu. 
Ce căutam noi acolo nu îmi este clar nici astăzi. Când se 
terminau meditațiile, începeam să facem probleme. Dl. 
Onofraş prezenta probleme, dădea soluții, mai veneam și noi 
cu idei.  

Cu câțiva ani în urmă, la o petrecere la un vecin (Dumitru 
Cioacă, pentru cine cunoaște), între circa 60 invitați, m-am 
întâlnit cu un alt fost ploieștean, Horia Giuroiu, care făcuse 
matematică cu Onofraş. Cu vreo patru ani mai tânăr, Horia a 
început să povesteasca amintiri de la ora de matematică. 

După o problema dificilă dată pentru acasă, Onofraş 
întreba în clasă cine are soluții. Ieșeau la tablă câțiva, care 
prezentau soluții inedite. Clasă specială de matematică! Când 
se terminau soluțiile din clasă, Onofraş explica: "Acum să vă 
arăt soluția Onofraş". Afișa demonstrația, după care 
continua: "acum să vă prezint niște soluții din seriile 
precedente. Iată soluția Florenţiu!". Punea demonstrația pe 
tablă, în mare viteză, scriind simultan cu ambele mâini. După 
care urma: "Iată acum soluția Beffa!". 
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În clasa X-a, am învățat cum se poate sări peste premiile 
de la Olimpiadă prin contribuții la Gazeta Matematică. În 
clasa XI-a am aplicat metoda și m-am calificat pentru barajul 
la Internațională. Eram pregătit relativ bine, am ieșit pe locul 
8 și am fost selectat pentru cantonament. Echipa finală avea 
8 locuri, trebuia doar să îmi păstrez poziția. Am avut cel mai 
mare eșec din viața de liceu. 

În anul 2000, la Campionatul European de fotbal, 
România a fost plasată în grupa preliminară nr. 7, alături de 
Portugalia, Slovacia, Ungaria, Azerbaijan și Liechtenstein. 
România a câştigat grupa cu 24 puncte, urmată de Portugalia 
cu 23 puncte. La turneul final, care a avut loc în Belgia, 
România a fost plasată în grupa A, alături de Germania, 
Portugalia și Anglia. A făcut meci nul cu Germania (1-1, a 
înscris Moldovan), a pierdut cu 1-0 cu Portugalia și în meciul 
decisiv pentru calificare, a învins Anglia cu 3-2 (au marcat 
Chivu, Munteanu și Ganea). Anglia nu s-a calificat. Știți ce ar 
fi făcut fotbaliştii englezi dacă se calificau? S-ar fi pregătit 
pentru meciul următor. Știți ce a făcut România? Toți 
jucătorii și-au vopsit părul blond (echipa de aur, domnule!) și 
probabil că au stat în petreceri până la meciul următor, cu 
Italia, pe care l-au pierdut cu 2-0. 

"The greatest danger for most of us is not that our aim is 
too high and we miss it, but that it is too low and we 
reachit4." - Michelangelo. "If you aim higher than you expect, 
you could reach higher than you dreamed5."- Richard 
Branson. 

 

4 Cel mai mare pericol pentru cei mai mulţi dintre noi nu este că ţelul 
nostru e prea înalt şi îl ratăm, ci că e prea mărunt şi îl atingem.  
5 Dacă ţinteşti mai sus decât te aştepţi, vei ajunge mai sus decât visezi. 

https://www.azquotes.com/quote/481450?ref=aim-high
https://www.azquotes.com/quote/481450?ref=aim-high
https://www.azquotes.com/quote/481450?ref=aim-high
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La cei 18 ani, bolnav de sindromul național de a nu ținti 
prea sus, am crezut că am realizat mai mult decât puteam. 
Am început cantonamentul pentru Olimpiada Internațională 
la un liceu în București. Dimineața aveam cursuri, la prânz 
pauză, după amiază examene. În loc să diger materia predată 
la cursuri și să mă pregătesc pentru examene, îmi petreceam 
timpul liber la restaurantele din Cișmigiu unde se servea bere 
rece. M-am întors acasă mulțumit că mi-am atins scopul. Dar 
vai, scopul era așa de modest. 

1955-1975: Verile la 2 Mai 
Bunicul meu din partea mamei s-a născut în ultimii ani ai 

secolului al XIX-lea, în Teleorman. Primul Război Mondial l-a 
prins la vârsta ideală pentru încorporare. A supraviețuit 
războiului și s-a întors cu Ana, rusoaică din Ucraina, cu care a 
avut patru fete (una fiind mama mea). În anul 1920 a primit o 
bucată de pământ în satul Ologi. Pornind de la zero, din 
munca mâinilor lui, a prosperat. A cumpărat mai mult 
pământ, a deschis un restaurant, a ajuns printre cei mai 
înstăriți din sat. A venit valul celui de-al doilea război și în 
1940 a fost deportat în satul Sabla din Cadrilater. A primit o 
bucată de pământ, și din nou a pornit viața de la zero. A 
ajuns printre cei mai înstăriți din sat. La începutul anilor '50 
Cadrilaterul a fost retrocedat Bulgariei și a fost obligat să se 
mute în România. A primit o bucată de pământ la 2 Mai, pe 
care nu a putut decât să o vadă în trecere, pentru că 
Dobrogea era închisă pentru populație. A stat cu noi o vreme, 
la Poiana Câmpina și la Sinaia. În anul 1960 Dobrogea s-a 
deschis și a putut să se reîntoarcă "acasă". 

Când bunicii mei s-au reîntors la 2 Mai, nu aveau absolut 
nimic. Când și-au luat în posesie casa și terenul, au constatat 
ca în toată grădina de circa 5000 m.p. crescuseră ciuperci 
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comestibile. Cultura a apărut spontan, fără să fie 
însămânțată. Ulterior, toate încercările bunicului de a mai 
cultiva ciuperci au eșuat. A fost un eveniment unic. Urmarea 
providențială a fost că în primul an au supraviețuit vânzând 
ciuperci. Pentru a treia oara în viață, la 62-63 ani, a pornit de 
la zero. În anii care au urmat, din munca mâinilor lui, a 
prosperat. A ajuns, din nou, printre cei mai înstăriți din sat.  

Școala se termina pe 14 iunie și reîncepea pe 15 
septembrie. Pe 15 iunie eu eram expediat la 2 Mai, fie cu 
părinții, cu vreo rudă, sau depus în tren și dat în grija unui 
călător amabil. La 2 Mai mă aștepta bunicul la gară, cu o 
cotigă trasă de măgar. Măgarul (Costache) era singurul 
animal de povară pe care țăranul din Dobrogea avea voie sa îl 
posede. Calul și boul erau interzise, fiind confiscate pentru 
"colectivă". 

Un "avantaj" al socialismului era că nu se găsea nimic și 
puteai să vinzi orice. Pe la 10 ani am pornit primul meu 
"start-up", ca pescar profesionist. Am găsit o cameră de 
cauciuc de tractor veche, cu diametrul cam cât înălțimea 
mea, cu care puteam să construiesc o plută. Am colectat 
toate sticlele vechi pe care le-am găsit prin gospodărie și pe 
la vecini, până am strâns destui bani pentru vulcanizare. Am 
construit o punte din scânduri, un scăunel și o vâslă 
rudimentară. Eram gata de lansare. 

Mă sculam când se lumina de ziuă și mă luptam să car 
pluta cei 200 metri până la malul apei. În grădină treceam pe 
lângă bunicul meu, care era deja la lucru. Noaptea, briza 
bătea spre larg, nu erau aproape deloc valuri, era ușor să mă 
lansez. Ieșeam câteva sute de metri în larg, aruncam ancora 
și dădeam la guvizi. Răsăritul soarelui, splendid în zilele 
senine, mă prindea pe apă. Soarele era enorm, cel puțin de 
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două ori mai mare decât în timpul zilei, și puteai să îl privești 
direct fără să îți ardă ochii. Guvizii erau foarte apți pentru a fi 
înșirați pe sârmă (pregătită în prealabil). În zile bune făceam 
cel puțin 3-4 seturi. Pe la orele 9 - 10, când guvizii nu mai 
"trăgeau", trăgeam și eu la mal. Briza se inversa spre țărm, 
era ușor să revin la mal. Aici mă așteptau clienții (turiști 
dornici de pește proaspăt). Zece guvizi, cinci lei. Vindeam 
toată recolta în câteva minute. După douăzeci de ani, precum 
în cartea celebră, am avut norocul să mă aflu din nou într-o 
piață a vânzătorului ("Seller's Market") în San Mateo, 
California.  

1970-1975: București 
Am continuat politica de "underachiever6" în facultate 

(Electronică Aplicată), pe care am petrecut-o în mare măsură 
la FF (fără frecvență). Am frecventat în schimb Biblioteca 
Americană (unde se putea asculta muzică la discreție), teatre, 
concerte, restaurante și stadioane. Nu am ratat nici un meci 
de Cupa Davis al României. Năstase, #1 mondial, împreună cu 
Țiriac, au adus la București toată floarea tenisului. La finala 
din octombrie 1972 nu am putut să mai cumpăr bilete (toată 
lumea bună care nu văzuse nici un meci preliminar trebuia să 
fie prezentă) și am realizat una din marile performanțe de 
"blatist" în regimul comunist. Am intrat la meci fără bilet, 
două zile consecutiv. Asta ar fi subiectul unei alte povești. 

În ultimul an de facultate s-a schimbat legea prin care se 
calcula notă finală. Ponderea examenului de diplomă a fost 
crescută la egalitate cu cei 5 ani de facultate. S-a deschis 
posibilitatea să poți compensa în câteva luni de lucru tot ce 
nu ai făcut în 5 ani de studiu. Am prins trenul, am luat 10 la 

 

6 Insuficient. 
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diplomă și mi s-au deschis câteva opțiuni bune pentru 
repartizare. Am abandonat câteva posibilități bune pentru o 
carieră care nu mă interesa și am ales un post "exotic" la 
Fabrica de Geamuri Scăieni. Scopul unic era sa îmi 
îndeplinesc stagiul și sa PLEC. 

1975-1980: Ploiești 
Imediat după ce am terminat facultatea, m-am căsătorit 

cu a doua mea iubire din liceu, Dana. Vlad s-a născut un an 
mai târziu (1976) și după încă vreo 15 luni a apărut și Irina. 

Când mi-am luat postul în primire la Fabrica de Geamuri, 
Dl. Director Olteanu m-a chemat să mă întrebe ce planuri 
am. I-am răspuns fără echivoc: ”Dl. Olteanu, eu PLEC”. Nu a 
comentat, m-a pus pe o linie moartă și patru ani nu am avut 
nici o sarcină de serviciu. 

După ce am terminat cei 3 ani de stagiu, m-am prezentat 
la serviciul de pașapoarte din Ploiești și am depus cerere de 
emigrare. Fără să îi spun Danei, care, deși îmi cunoștea 
intențiile, s-ar fi speriat prea tare. După ce am depus cererea, 
cum nu puteam să mai dăm înapoi, m-a susținut cu toată 
tăria. Când am primit ordin de încorporare (nu făcusem 
armata), Dana s-a prezentat cu un copil de mână și unul în 
brațe, încercând să îl anuleze. Eu le-am spus că dacă mă iau 
în armată, nu pot să depun jurământ, pentru că am făcut 
cerere de emigrare.  

Am fost de zeci de ori în audiențe pe Iorga în București. 
De fiecare dată, răspunsul era același: "Așteptați dvs. acasă, 
că se rezolvă". Cum eu eram într-un grafic pre-stabilit, când a 
venit vremea am răspuns: "cu permisiunea dvs., am să aștept 
aici". "Nu puteți aștepta aici, avem treabă" a venit răspunsul. 
"Desigur, aștept pe hol" am continuat eu. M-am așezat pe un 
scaun în hol și am așteptat să treacă timpul. Pe la ora 17:00, 
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ofițerul cu care discutasem a ieșit din birou și m-a anunțat: 
"Nu puteți să mai așteptați aici, vă rog să mergeți acasă că se 
rezolvă". "Nici o problemă", am replicat. "Aștept afară". Am 
ieșit din sala de așteptare și m-am așezat pe treptele de la 
intrare. 

Orice trecător știa care era funcția biroului de pașapoarte 
de pe Iorga. Oricine știa, de asemenea, că o persoană care 
stă pe trepte după ora de închidere nu așteaptă să se bage 
lapte sau carne. Situația nu putea fi tolerată multă vreme. Pe 
la ora 20:00 a sosit o mașină cu câțiva polițiști, care m-au 
ridicat (politicos) și m-au dus la secția de poliție. Aici mi s-a 
explicat că nu este bine să stau pe trepte, că e mai bine să 
merg acasă, pentru că situația mea se rezolvă. După care m-
au eliberat fără condiții, cu rugămintea să merg acasă. 

M-am întors pe Iorga și m-am așezat pe trepte, în același 
loc unde mai stătusem câteva ore mai devreme. După scurt 
timp a apărut aceeași mașină de poliție, m-au dus din nou la 
aceeași secție, mi-au făcut o nouă prelucrare și m-au trimis 
acasă, de data aceasta cu o escortă personală. Escorta era un 
proaspăt recrut, probabil 18 ani, care avea de îndeplinit 
prima lui misiune periculoasa: să mă ducă la Ploiești. Am 
plecat împreună spre Gara de Nord, pe jos. În gară, soldatul 
îmi spune că nu are nici un ban şi mă întreabă cum ajungem 
la Ploiești. "Cu naşul, desigur" răspund eu. Am eu 10 lei, 
destul pentru amândoi. Ajungem la Ploiești spre dimineață. 
Soldatul mă depune, conform instrucțiunilor, la Casa Albă, 
unde sunt preluat de un localnic, care îmi spune să aștept, că 
situația se rezolvă. Parcă mai auzisem același refren! Nu stiu 
cum s-a întors soldatul la București, nu mi-a cerut 5 lei 
pentru naş. 

În scurt timp am primit "formularele mari", după care 
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pașapoartele au fost o formalitate. 
După patru ani de la prima întrevedere, m-am prezentat 

din nou în biroul Dlui Olteanu, cu pașaportul în mână, pentru 
a obține o semnătură că nu am datorii. Dl. Olteanu, foarte 
politically incorrect, m-a felicitat. "Dl. Beffa, când mi-ați spus 
cu patru ani în urmă că PLECAȚI nu v-am crezut. Vă felicit si 
vă doresc mult succes!". 

După ce am obținut dovezi de la toate instituțiile locale 
că nu avem datorii și am predat apartamentul, a trebuit să 
obținem aceleași dovezi de la facultăți. Aveam emoții pentru 
Dana, care nu iși terminase stagiul de 3 ani după ce 
terminase Cibernetica la ASE. Eu eram liniștit, pentru că 
aveam patru ani de când terminasem Politehnica. Dana și-a 
luat semnăturile fără probleme. Eu m-am prezentat la localul 
nou al Politehnicii, fără să bănuiesc ce o să mă aștepte.  

Am intrat în biroul impunător al rectorului, pe care din 
fericire nu mai știu cum îl chema7. Când am ieșit din birou 
credeam că nu-l voi uita nici o zi din viață, dar Dumnezeu are 
alte planuri. L-am iertat de mult. Am prezentat hârtiile 
necesare și am rugat să primesc o semnătură că nu am 
datorii față de Politehnica. Dl rector s-a uitat placid peste 
hârtiile mele și mi-a spus, fără intonație și cu o privire fixă: 
"Mergeți dvs. la biroul din Str. Polizu nr. 1 și achitați suma de 
28.000 lei, apoi veniți să vă dau semnătura". ”Dar domnule 
rector, am obiectat cu tărie, am avut un contract cu 

 

7 Totuși, eu cred că cititorii trebuie să știe. Era acad. Radu Voinea (Nota 
editorului) 
https://ro.wikipedia.org/wiki/List%C4%83_de_rectori_ai_universit%C4%83
%C8%9Bilor_din_Rom%C3%A2nia#Rectorii_Universit%C4%83%C8%9Bii_P
olitehnica_din_Bucure%C8%99ti 
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Politehnica pentru 3 ani, pe care l-am îndeplinit!” Dl. rector 
mi-a răspuns, fără intonație și cu aceeași privire fixă: 
"Mergeți dvs. la biroul din Str. Polizu nr. 1 și achitați suma de 
28.000 lei, apoi veniți să vă dau semnătura." 

Suma era astronomică! Salariul meu fusese cam 1.600 
lei, al Danei spre 2.000. Cu greu ne ajungeau banii pentru 
mâncare. Avem un pic de economii pe care le păstram 
pentru biletele de avion. Am petrecut următoarele 
săptămâni alergând la toate rudele și prietenii să ne 
împrumute cu cât de puțin, până am reușit să strângem 
banii. La ghișeul din Strada Polizu #1 unde primisem bursa 
cinci ani, 475 lei/luna, am restituit toți banii primiți și am 
primit semnătura d-lui rector. 

A urmat o perioadă foarte tulbure, în care am alergat 
după o viză de intrare. Am încercat Canada, Franța, unde 
aveam rude, Grecia, unde se născuse tatăl meu, Australia, 
Anglia și practic toate țările vestice unde am putut obține o 
audiență la ambasadă. Am fost refuzat peste tot. 

În cele din urmă, cu ajutorul surorii Danei, care era 
stabilită în Franța, am primit o sponsorizare de la o prietenă 
de-a ei din Chicago. M-am prezentat cu scrisoarea la 
Ambasada Americană și am primit viza de intrare. Ulterior 
am mai primit încă o sponsorizare de la Biserica Baptistă 
Română din San Leandro, care ne-a schimbat complet viața. 
Era iarna anului 1979. În primăvara lui 1980, cu doi copii mici 
de mână și câteva valize, am decolat din Otopeni cu direcția 
Roma, fără să știm ce ne așteaptă a doua zi. 

1980, februarie-martie: 3 săptămâni de vis la Roma 
Avionul TAROM a făcut o escală la Tirana, unde i s-a 

defectat trenul de aterizare. Aeroportul se afla complet "in 
the middle of nowhere", într-un câmp pustiu decorat la 
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orizont cu niște palmieri. Am stat închiși în aeroport vreo 6 
ore (prezentam probabil un risc major de securitate), până 
când a sosit de la București un avion de schimb. 

Am petrecut 3 săptămâni la Roma, așteptând procesarea 
analizelor medicale și documentelor de emigrare. Am fost 
cazați la Pensiunea Dina, lângă gară, pe unde au trecut sute 
sau mii de emigranti români către America. Trei mese pe zi, 
câteva lire bani pentru autobuz. Fermecați de oraș, în fiecare 
dimineață vizitam cât puteam cu cei doi copii mici, iar după 
amiaza îi lăsam singuri în cameră și plecam din nou la 
plimbare. Am plecat cu nostalgie și dorința de a ne 
reîntoarce. Dorința ni s-a îndeplinit după alți 10 ani. 

Am decolat cu un avion PANAM către New York, 
întârziați de o grevă a salariaților italieni de la Fiumicino, și 
am pierdut legatura spre destinația finală, Chicago (așa 
credeam noi). Am fost cazați la un hotel peste noapte, și a 
doua zi am primit biletele de avion pentru ultimul segment.  

1980-1981: El Cerrito, California 
Scopul numarul 1 al vieții mele era să scap de socialism. 

Astăzi mulți îl ridică în slavă. Dacă ar ști ce îi așteaptă! Scopul 
numărul 2, dacă era posibil, să ajung în America. Scopul 
numărul 3, dacă era posibil, să ajung în California. Scopul 
numărul 4, dacă era posibil, să ajung la San Francisco. 
Versurile lui Scott McKenzie îmi rezonau în cap: "If you're 
going to San Francisco You're gonna meet some gentle 
people there". Biletele de avion erau pentru San Francisco, 
unde am aterizat pe 10 aprilie 1980. 

Ne-a așteptat la aeroport Mike, fost Mihai, ca și mine, cu 
un microbuz încăpător. Am traversat Bay Bridge și am ajuns 
în San Leandro, unde am fost cazați într-o garsonieră 
improvizată în curtea din spate a unei case. Am găsit un 
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frigider încărcat cu mâncare, paturi cu așternuturi curate, o 
bucătărie și o baie fără ușă. Bun venit în Lumea Nouă! Copiii 
s-au acomodat imediat, noi mai greu. 

În toată America cunoșteam o singură pesoană, un coleg 
care îmi fusese cel mai bun prieten în facultate și care 
ajunsese în Los Angeles cu un an înainte. Speram că pot să 
mă bazez pe el, dacă nu ne descurcam singuri. I-am dat 
telefon a doua zi și prima întrebare pe care mi-a pus-o a fost 
dacă am adus ceva bani. Mi-a înghețat inima. Aveam ceva 
bani, dar trebuia să mă descurc singur. Prietenul meu încă nu 
avea nici un rost. 

Un frate al Danei (Elvi, pentru cine cunoaște) plecase din 
România cu cațiva ani înaintea noastră, pentru a se căsători 
în Franța. La Roma Elvi ne-a trimis $2,000. O sumă enormă 
pentru noi, când salariul meu era de $60/lună. În cele trei 
săptămâni în Roma nu am cumpărat nici măcar o înghețată și 
am ajuns în California cu cei $2,000 neatinși. Ajutorul lui Elvi 
a fost extraordinar! În anii următori, când am încercat să îi 
restituim datoria, a refuzat foarte demn. Recunoștința 
noastră eternă! 

A doua zi după sosire a venit pe la noi Dl. Boțan, care 
semnase scrisoarea noastră de sponsorizare din partea 
Bisericii Baptiste din San Leandro. Dl. Boțan, pastor auto-
didact, venise în America cu vreo 10 ani în urmă, încercând să 
găsească un tratament care să-l ajute pe singurul lor fiu, care 
suferea de o boală incurabilă, care nu se putea trata în 
România în acei ani. A reușit să își aducă fiul și soția la New 
York, băiatul a fost tratat și vindecat, după care s-au mutat în 
California, unde Dl. Boțan a găsit un job la căile ferate. După 
câțiva ani, într-o întâmplare tragică, întorcându-se de la Los 
Angeles au oprit pe marginea autostrăzii iar băiatul lor a fost 



66 

 

lovit de o mașină care nici nu a oprit. A murit pe loc.  
Dl. Boțan, cu mare credință în Dumnezeu, și-a dedicat 

viața ajutându-i pe alții. A ajutat sute de emigranți din 
România, printre care am avut și noi norocul să ne numărăm. 
Pe la 50 de ani a murit de cancer. Dna Boțan, rămasă singură, 
tot cu mare credință în Dumnezeu, a continuat "tradiția" 
tragediilor familiei. I s-a oprit mașina pe o trecere de cale 
ferată și a fost lovită de tren. În urma accidentului a rămas cu 
multe probleme de sănătate. Rămasă singură, la bătrânețe, 
s-a întors în Timișoara natală unde este și astăzi (Decembrie 
2021). 

Primul șoc pe care l-am avut în lumea nouă a fost lipsa 
pietonilor pe străzi. Străzile erau pustii. Dl. Boțan mi-a spus 
că nu voi putea să fac nimic fără mașină. Am plecat cu el spre 
cel mai apropiat loc unde se vindeau mașini. Am dat $575 pe 
prima mașină pe care am văzut-o, o Mazda cu motor rotativ 
Wankel de care auzisem din povești. Avea 5 viteze, 
schimbător manual, aer condiționat. Ne-a servit cam 2 luni, 
când după primul salariu am cumpărat un Renault 5 - LeCar 
în America, prima mea mașină adevărată. 

Am primit de la Dl. Boțan broșura pentru testul de 
conducere, pe care am citit-o la repezeală. A doua zi m-am 
prezentat la DMV, Department of Motor Vehicles. Am achitat 
$10, pentru care avem voie să dau examenul de trei ori. Am 
trecut testul scris din prima, am fost întrebat când vreau să 
dau proba practică. Chiar acum, dacă se poate! Se poate. Eu 
conduceam bine din România, nu aveam emoții. 
Examinatorul mi-a scăzut un punct pentru că nu țineam 
mașina în viteza I-a la stop. Habar nu avea ce spune, era 
metoda sigură să îți distrugi ambreiajul, cu beneficii nule. 
Americanii nu știu să conducă mașini cu schimbător, care aici 
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se găsesc numai cu comandă specială. 
Peste câteva luni, în drum spre serviciu, văd în spate o 

mașină de poliție cu girofarul pornit. Merg liniștit înainte, 
cine știe ce treabă are. Mașina nu mă depășește, continuă cu 
girofarul, mai face și semne cu faza mare. Peste câteva sute 
de metri pune și sirena. Îmi vine ideea că are treabă cu mine 
și trag pe dreapta. Polițistul, iritat, mă întreabă de ce nu 
opresc când îmi face semn? Când îi dau documentele și când 
spun primele cuvinte își dă seama că sunt proaspăt venit cu 
pluta și mă lasă să plec. 

În primele 6 luni sau poate chiar un an, de câte ori 
deschideam gura venea automat întrebarea: "where are you 
from"? După o vreme, întrebarea a dispărut. Nu am făcut nici 
un efort pentru a ascunde accentul (prezent și astăzi). Am 
înțeles mai târziu că aceasta a fost perioada după care am 
început să aparținem locului unde trăiam. Nu mai eram 
străini (aliens), cum bine numesc americanii emigranții, de 
parcă ar fi de pe altă planetă. 

Aveam mașină, aveam carnet, îmi mai lipsea un job. 
Știam că există ziare în care sunt anunțuri pentru joburi. Am 
plecat pe jos spre prima stradă populată, unde am găsit un 
stand de ziare. Am întrebat care ziar are anunțuri pentru 
joburi, l-am cumpărat și m-am dus acasă să-l studiez. Am 
găsit două anunțuri care mi s-au părut potrivite, acum 
trebuia să le scriu. Am găsit un raion de "papetărie" la un 
magazin universal, unde se vindeau plicuri, timbre și foi de 
hârtie la bucată.  

Înainte de primul salariu, și chiar și o bucată de timp 
după aceea, înmulțeam toate prețurile cu 30, care era cursul 
liber al leului la dolar în anii '80. Prețurile ni se păreau 
astronomice. O pâine costa 30 lei, un plic și o foaie de hârtie 
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vreo 10 lei. Am cumpărat două plicuri, două timbre și o 
singură foaie de hârtie, ca să fac economie. Nu aveam nici un 
concept de "Resume" sau C.V. Ajuns acasă, am rupt prețioasa 
foaie de hârtie în două și am scris două scrisori identice. M-
am prezentat pe scurt, în câteva rânduri și le-am pus la poștă.  

Când americanii au construit America, au aplicat niște 
principii elementare fără de care țara nu poate să 
funcționeze. Unul din ele este USPS, United States Postal 
Service. Ca instituție de stat, este remarcabil cât de bine 
funcționează, când ar trebui să fie scufundată în birocrație. 
Poștașul român are o diodă în tașcă, adică scrisorile îi curg 
într-o singură direcție. Poștașul American nu are diodă. 
Scrisorile și pachetele curg în ambele direcții. Cu o mână 
livrează corespondența zilnică, cu cealaltă culege ce trebuie 
să plece. Nu există limită, în nici o direcție. Sunt zile când 
expediez 20 sau 30 colete, mici și mari. Dacă este nevoie, 
poștașul vine de mai multe ori, până când culege tot ce am 
de expediat. Oficiul Poștal este totodată Biroul de 
Pașapoarte. Dacă nu vrei să îți scoți pașaport prin poștă (se 
poate) te duci la Oficiul cel mai apropiat (sunt la tot pasul) și 
rezolvi în câteva minute. În România actuală, pașaportul este 
acceptat ca formă de identificare la orice instituție, în afară 
de serviciul de pașapoarte (!) unde, pe lângă un pașaport 
valabil pe care vrei să îl prelungești, îți trebuie și un certificat 
de naștere (în original) și unul de căsătorie (în original!) și 
poate și altele. Birocrație fără limite! 

A doua zi după ce am trimis scrisorile, am primit o carte 
poștală. "Call this number!" Sunați la numărul acesta! Era o 
agenție de plasare care se bucura să aibă clienți. M-am 
prezentat la un interviu, unde desigur am transpirat 
abundent, pentru că engleza mea era rudimentară. 
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Intervievatorul a fost foarte prietenos. Când crede că îmi 
poate aranja un interviu pentru job? Mâine, fără probleme.  

Cu toate că în timpul facultății nu am participat aproape 
deloc la cursuri și foarte puțin la seminare, am experimentat 
foarte mult Electronica Aplicată (secția pe care am terminat-
o). Aveam resurse nelimitate de componente, care erau 
culese din Pipera pe diferite filiere și "reciclate" pe strada 
Academiei. Nu apăruseră microprocesoarele, electronica 
digitală era practic inexistentă. Împreună cu prietenul și 
colegul meu de camera Moscu (în prezent Moshe, în Israel), 
aproape în fiecare zi făceam un montaj pentru a experimenta 
ceva nou. Ulterior, când lucram la Fabrica de Geamuri, am 
făcut o mică producție de Orgi de lumini, Amplificatoare 
audio, Aprinderi electronice. Construiam un lot de zece, 
dădeam un anunț în România Libera: "vând orgă de lumini" 
sau "vând aprindere electronică". Dădeam un număr de 
telefon al unei mătuși din București. Anunțul apărea o 
singură zi. În ziua respectivă mă prezentam dimineața la 
București. Începea să sune telefonul și până seara vindeam 
toată producția. Seller's Market (Piața vânzătorului), una din 
"binefacerile" socialismului. Nu se găsea nimic, puteai să vinzi 
orice. 

1980-1981: Parsons Packaging Systems 
A doua zi după vizita la agenția de plasare, am dat 

telefon din nou după instrucțiuni și am primit adresa unde 
trebuia să mă prezint. Firma era Parsons Packaging Systems. 
Produceau cântare automate pentru ambalat produse 
industriale. Intervievatorul a fost următorul meu șef, John 
Chiles, care avea o slăbiciune pentru emigranții din Europa 
de Est.  

Când peste 10 ani firma la care lucram de 11 ani s-a 
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închis, am fost la multe interviuri și la toate am fost sub-
calificat, deși aveam 10 ani de experiență în America. Drept 
care nu am fost angajat. Chiar când aveam impresia că totul a 
fost perfect, tot nu am fost angajat. În anul 1980 eram supra-
calificat. John m-a întrebat ce știu despre electronică, dar a 
abandonat repede, pentru ca știam mai mult decât el. Apoi 
mi-a pus o întrebare surprinzătoare: "Știu ceva matematică?" 
"Știu. La ce nivel?", am întrebat. "Fracții!" a răspuns John. Mă 
întreba dacă știu fracții. "Ecuații diferențiale?" am întrebat 
eu. Mi-a oferit $7.50/oră, mi-a spus că după 30 zile îmi 
revizuiește salariul cu $0.25 sau $0.50 și m-a întrebat când 
pot să încep. Era joi, i-am spus că vin de luni.  

Aveam mașină, aveam carnet de conducere, aveam job, 
ne mai lipsea o locuință. Am găsit o căsuță cu 3 camere în El 
Cerito și ne-am mutat. A trebuit să plătim chiria pe prima 
luna ($300), pe ultima lună (încă $300) și ceva garanție. După 
ce ne cumpăraserăm mașina, trăiserăm o lună și plătiserăm 
locuința, când am primit primul salariu, din cei $2.000 primiți 
de la Elvi mai aveam câțiva cenți. 

Monica, sora Danei, care ne ajutase cu sponsorizarea, ne 
dăduse numărul de telefon al unor prieteni care stăteau prin 
zonă, familia Van Duzer. I-am sunat și ne-au invitat să îi 
insoțim în prima duminică la biserica lor, First Presbiterian 
Church of Berkley. Ted Van Duzer era profesor de fizică la 
Universitatea din Berkeley și locuiau tot în El Cerito.  

În anul care a urmat, am frecventat First Pres din 
Berkeley în fiecare duminică. Biserica avea o orgă de cel 
puțin 10 m înălțime, pe care o simțeai cu tot corpul în timpul 
muzicii. Pastor era Earl Palmer, pe care am ajuns să-l stimez 
foarte mult și care mi-a schimbat în mare măsură viața. De la 
el am învățat să-l apreciez pe C.S. Lewis, am găsit raspunsuri 
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la multe întrebări pe care le aveam despre creștinism și 
Biblie, și am învățat multe despre viața în America. Earl a 
făcut într-o duminică o afirmație surprinzătoare: "Emigrantul 
nu este absorbit în America și nu aparține locului (does not 
belong) până nu posedă un imobiliar (real estate)". După un 
an am cumpărat o casă în ceea ce începea să devină Silicon 
Valley, la câteva sute de metri de locul unde, peste 10 ani, își 
va stabili Apple Computers cartierul general. Valoarea 
investiției a crescut între timp de 25 ori. 

A venit ziua de luni și m-am prezentat la primul meu job 
în America. Am fost trimis în secția de cablare, unde 
muncitori oarecum calificați construiau panourile de 
comandă pentru cântare. Panourile aveau circa 1m x 0.5m și 
conțineau relee, conectori, butoane, care toate trebuiau 
unite cu diverse fire, conform unei diagrame. Mi s-a spus să 
stau acolo o săptămână, să înțeleg ce se întâmplă. Nu era 
prea complicat să urmărești diagrama și să duci niște fire. A 
doua zi am spus că am înțeles și am cerut să mi se dea și mie 
un panou să-l cablez. L-am terminat a doua zi, și cu asta s-a 
terminat și "ucenicia" mea în secția de cablare.  Am fost 
promovat în secția de proiectare, unde - pentru prima dată în 
viață - am primit propriul meu birou! Proiectarea cablajelor 
imprimate, de care trebuia să mă ocup, se făcea pe foi de 
plastic (mylar), folosind șabloane pentru circuitele integrate 
și benzi negre de plastic pentru trasee. Am primit un motoraș 
electric cu gumă la capăt, ca să pot șterge mai usor 
încercările de trasee. Cel mai tare m-a impresionat că am 
primit o perie specială, cu care să strâng ce rămânea de la 
motorul cu gumă. În România nu fusesem inginer niciodată, 
dar după o săptămână de serviciu am ajuns inginer în 
America. 
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John Chiles mi-a dat prima sarcină de serviciu. Pot să 
proiectez un oscilator cu frecvență fixă, care să aibă 
stabilitate acceptabilă în frecvență, dar stabilitate 
excepțională în amplitudine? 

Am găsit un magazin de hobby pentru electronică în 
Berkeley unde am cumpărat cablaj imprimat, clorură ferică, 
tuș roșu, exact ce foloseam la cămin în experimentele pe 
care le făceam cu Moscu. Am găsit componentele de care 
aveam nevoie și am făcut primul experiment. L-au măsurat, l-
au verificat și a mers. Am făcut un cablaj desenat cu tuș roșu, 
corodat cu clorură ferică, și am făcut o mică producție, așa 
cum făceam aprinderi electronice pe care le vindeam când 
lucram la Fabrica de Geamuri. Când am aflat că au folosit 
proiectul meu ca să înlocuiască mii de circuite în toată lumea 
care le creau probleme, am avut probabil cea mai mare 
satisfacție din viața profesională.  

A doua sarcină de serviciu a fost mult mai dificilă. Firma 
începuse să treacă la electronică digitală și aveau o linie nouă 
de cântare electronice care foloseau procesorul 8080 care 
apăruse cu câțiva ani în urmă. Proiectarea fusese făcută de 
un inginer care plecase. Mi s-a pus în față un listing de cod-
mașină de vreo 300 pagini și mi s-a spus să desenez un flow-
chart (organigramă) al programului.  

Cunoștințele mele despre procesoare erau nu mici, nu 
puține, ci ZERO. Nu știam nimic. Nu știam ce este un registru, 
un ALU (Arithmetic Logic Unit), un flip-flop, o memorie. Nimic 
despre electronica digitală. A trebuit să deduc totul din 
documentația Intel și paginile de cod mașină. Am înțeles cât 
este de confortabil să fii supra-calificat și cât este de stresant 
să fii sub-calificat. Este mult mai bine să fii competent și prost 
plătit, decât să fii incompetent și bine plătit. 
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După câteva luni l-am cunoscut pe Valeriu, cu câțiva ani 
mai mare ca mine, care lucra la Eurosil, divizia europeană a 
firmei americane Intersil, cumpărat ulterior de Renesas. 
Valeriu lucra la un proiect de mare anvergură, un DSP (Digital 
Signal Processor) care folosea cele mai avansate circuite 
existente pentru a face o unitate de calcul capabilă să 
proceseze semnale analogice cu mare viteză. Probabil cam 
de 1000 ori mai încet decât telefonul dvs., dar anul era 1981. 
Valeriu m-a convins să îmi dau demisia și să mă mut la 
Eurosil. 

La exact un an după ce începusem serviciul în Berkeley 
am început serviciul la Eurosil. Am închiriat un apartament în 
Cupertino (mult mai scump, dar primisem și o mărire 
substanțială de salariu) am închiriat un camion în care ne-am 
încărcat tot ce acumulaserăm, și am părăsit El Cerrito. 
Mutarea în Cupertino, unde încă nu exista Apple Computer, 
sau dacă exista era într-un garaj, a fost pură întâmplare. 

1981 - 1993: Palyn Associates, primul start-up (B&C 
Microsystems) 

La Eurosil am lucrat cam 3 luni, după care divizia a fost 
închisă. Am fost concediați toți, inclusiv șeful meu, Valeriu, 
împreună cu șeful lui. La puțin mai mult de un an după 
stabilirea în America a trebuit să îmi caut de lucru a doua 
oară. Era vara lui 1983. Aveam 32 ani, un pic de experiență 
locală, începusem să vorbesc bine engleză. Timpuri bune 
pentru căutat de lucru. În două săptămâni am avut trei 
oferte. Una era de la Applied Materials, care erau atunci 
câțiva oameni și care ulterior a ajuns unul din giganții 
industriei de mașini pentru fabricat semiconductori. Nu am 
ales înțelept, dar cine putea să știe. M-am angajat împreună 
cu fostul meu șef Valeriu la Palyn Associates, o mică firmă de 
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consultanță din San Jose unde lucrau vreo 7 persoane, din 
care trei erau proprietari și două erau secretare. 

Calculatorul firmei era un PDP-11, cât un frigider mare, 
care rula Unix. Circuitele imprimate se proiectau mylar, la 
scara 4X sau 10X. Integratele erau niște abțibilduri care se 
cumpărau în seturi și se lipeau pe mylar. Traseele erau benzi 
de plastic adezive de diferite lațimi. Greșelile erau foarte 
greu de reparat, proiectarea prealabilă trebuia făcută cu 
grijă, pe hârtie, cu guma și creionul. Când un proiect era gata, 
se trimitea la un laborator care făcea filme. Materialul din 
care se făceau circuitele imprimate (FR4) nu s-a schimbat 
mult până astăzi. Se aplica un strat fotosensibil și o poză cu 
viitorul circuit imprimat era tipărită pe cupru, care apoi era 
scufundat în clorura ferică și părțile neacoperite erau 
îndepărtate chimic. 

Palyn fusese fondat de Max Paley, fost angajat la IBM, și 
Michael Flynn, profesor emerit la Stanford University. Avea 
contracte de consultanță cu IBM, desigur, și cu mai multe 
firme japoneze. Prin contractele cu IBM, Palyn avea acces la 
documente IMB confidențiale. Max Paley a fost contactat de 
Hitachi, care au propus ca în schimbul unei recompense 
financiare substanțialee, să poată accesa unele documente 
IBM secrete. Max a fost de acord, aparent, dar a jucat un rol 
dublu. A contactat FBI, care a înscenat un "Sting"8 și 
complotul Hitachi a fost descoperit. Hitachi a consimțit să 
plătească ca daune sume cu 7 cifre, iar Palyn s-a bucurat în 
următorii ani de o colaborare bună cu IBM. Povestea este 

 

8 ”Sting” înseamnă în limba română ”înțepătură”, dar o traducere mai 
fidelă ar fi ”țeapă”, așa cum este folosit de fapt și în text. Vezi și filmul ”The 
Sting” (1973), tradus la noi ”Cacealmaua”.   
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captată, cu oarece scăpări și inexactități, de NY Times9. 
În anul 1975 au apărut primele circuite integrate cu 

memorii ne-volative (EPROM). În 1983 Palyn a cumpărat un 
EPROM Programmer care mi-a fost dat mie în grijă. 
Programatorul vorbea cu lumea externă printr-o poartă 
serială la care se conecta un terminal. EPROM-urile aveau o 
fereastră de plastic prin care se puteau șterge cu lumina 
ultravioletă. Un aparat special (EPROM Eraser), putea să 
șteargă vreo 10 EPROM-uri simultan.  

Când am învățat să folosesc programatorul, am fost 
dezamăgit. Mi-am spus că eu aș putea să fac unul mai bun și 
m-am apucat de treabă. În fiecare zi după serviciu stăteam 
câteva ore în plus, la computerul firmei și proiectam propriul 
meu EPROM Programmer. Am făcut primul prototip, cu 
microprocesorul Intel 8085, și am scris toate programele în 
cod-mașină. Palyn a fost foarte îngăduitor, mi-a permis să 
folosesc toate resursele firmei în timpul meu liber și m-a 
încurajat în tot ce făceam. Proiectul a fost foarte interesant, 
am acoperit pe o singură platformă nu numai toate EPROM-
urile existente, dar am prevăzut și posibilitatea de a acoperi 
produse viitoare. Uitându-mă in Manualul Utilizatorului pe 
care l-am scris prin 1983 și care se găsește pe internet, văd că 
prima versiune suporta peste 30 de EPROM-uri. 

În perioada aceea, o dată pe lună era un fel de "talcioc" 
de circuite electronice în San Mateo, unde puteai să închiriezi 
o masă și să vinzi orice. Cum nu aveam posibilitatea de a face 

 

9https://www.nytimes.com/1982/06/26/business/hitachi-approach-
reported.html. 
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un produs final, m-am prezentat la primul "talcioc" cu un set 
rudimentar conținând un circuit imprimat fără piese, o listă 
de piese și un EPROM care ar fi făcut totul funcțional, dacă 
lipeai toate piesele pe circuitul imprimat. Am vândut în 
câteva ore tot ce adusesem, plus promisiuni pentru comenzi 
noi. Eram într-o "piață a vânzătorului" care îmi aducea 
aminte de 2 Mai, cu 20 ani în urmă, când turiștii îmi 
cumpărau toată recolta de guvizi. Doar că acum nu mai eram 
în socialism unde nu se găsea nimic, ci în capitalism unde 
toate erau disponibile.  

Acesta a fost primul meu start-up în America, B&C 
Microsystems. Eu am fost "B", iar fostul meu prieten din 
facultate, pe care l-am atras sa mă ajute, a  fost "C". EPROM 
Programmer-ul pe care l-am botezat 1409 (adica 14 
septembrie) a avut o durată de viață de circa 4 ani, în care 
am vândut câteva mii de unități. În mod total surprinzător, 
internetul, care avea să apară peste 10 ani, a captat foarte 
mult din istoria produsului. O căutare la google după "1409 
EPROM Programmer" răspunde (astăzi) cu circa 20,000 
rezultate, multe poze, manualul utilizatorului și multă 
informație. Se pare că există multe unități care încă mai 
funcționează. 

1990-2000: Polaris 
Primul computer personal produs de IBM a apărut în 

1981. Avea un floppy disc de 5.25" care putea să storeze 
160KB de informații externe și costa $1,500, adică cam 
$5,000 în banii de astăzi. Au apărut imediat numeroase 
programe de software care se vindeau pe discuri floppy. În 
1985 discul de 5.25" a fost înlocuit cu cel de 3.5" și 
capacitatea a crescut la 1.44 MB. 

Aflat la "talciocul" din San Mateo, am fost acostat de un 
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vizitator (Dan) care proiectase o mașină de copiat discuri 
floppy și avea nevoie de un circuit electronic care să 
controleze atât motoarele care mișcau discurile cât și 
capetele de scriere care transferau informația. Coincidența a 
făcut că Dan era român din Timișoara. Așa a apărut al doilea 
start-up al meu în America, Polaris, care a fabricat 
controloare pentru mașinile de copiat discuri până pe la 
începutul anilor 2000, când discurile au fost înlocuite de CD-
ROMs. Polaris a vândut un singur produs, dar cele câteva mii 
de unități livrate în 10 ani au copiat milioane de discuri care 
au ajuns la milioane de utilizatori. 

1994-1997: NEC America 
În 1993, Palyn Associates a închis porțile. Nu a dat 

faliment, dar proprietarii au îmbătrânit si s-au retras. Pentru 
a treia și ultima oară a trebuit să îmi caut de lucru în America. 
Aveam 42 ani, 12 ani de experiență locală și nu duceam lipsă 
de încredere în mine.  

Prima mea căutare de serviciu, în 1980, a durat trei zile. 
A doua, în 1981, cam 2 săptămâni. A treia, în 1993, a durat 
mai mult de un an. Am fost la nenumărate interviuri și de 
cele mai multe ori am fost aproape sigur ca voi fi angajat. 
Aveam doi copii la școală, rate la casă, iar Dana nu lucra. Ne-
am descurcat din economii și din diverse joburi de 
consultanță, până când am primit o ofertă de la o firmă 
japoneză (NEC, Nippon Electric Company) unde am lucrat 2 
ani, până când George Haber s-a hotărât să îmi schimbe 
viața. 

1995-2003: PCBQUOTE.COM 
Internetul cum îl știm astăzi a evoluat treptat, începând 

din anii 1960. Sistemul de numire a site-urilor, DNS (Domain 
Name System) a fost stabilit in 1983. Limbajul universal care 
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susține Internetul, HTML (Hyper Text Markup Language) a 
apărut în 1990. Pe la mijlocul decadei 1990, Internet-ul a 
explodat.  

Când am început să înțeleg cum funcționează lucrurile, 
am cumpărat primul meu domeniu și am pornit al treilea 
start-up în America, PCBQUOTE.COM. Am implementat un 
website cu scopul de a vinde cereri de oferta (RFQ, Request 
for Quotation) industriei care fabrica circuite imprimate 
(PCB, Printed Circuit Boards), cu care eram foarte familiar. 
Poate că ideea pare aparent absurdă, dar circuitele 
imprimate sunt întotdeauna fabricate după specificațiile 
cumpărătorului și nici o comandă nu se poate executa fără o 
cerere de ofertă preliminară. Fabricanții de circuite 
imprimate erau dornici să plătească pentru posibilitatea de a 
răspunde la o cerere de ofertă. Proiectanții circuitelor erau 
mulțumiți să primească oferte multipe cu un efort minim. 

Prin 1994, când eu începeam să lucrez la NEC, doi 
prieteni și vecini din Cupertino, Sorin Cismas si George 
Haber, au pornit un start-up numit CompCore Multimedia. 
CompCore a fost achiziționat în 1997 de Zoran, pentru $57 
milioane (informație publică). Sorin și George s-au ales 
fiecare cu o sumă respectabilă. Amandoi s-au mutat din 
Cupertino, Sorin în Saratoga și George în Los Altos, orașe din 
Silicon Valley cu mai multă "prestanță" și unde casele astăzi 
costă începând cu numere cu 8 cifre. 

Într-o conversație cu George la o petrecere în noua lui 
locuință, acesta mă întreabă cu ce mă mai ocup. Îi povestesc 
despre ideea de a vinde cereri de ofertă. George este 
încântat de idee și îmi propune: "îți dau $100,000 pentru 50% 
din afacere. Te lași de serviciu și o dezvolți". Accept 
propunerea fără ezitare.  
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Peste câteva luni am primit un prim contract de $10,000 
de la un fabricant de circuite imprimate și am dat curs cererii 
lui George. Mi-am dat demisia de la NEC, ultimul meu 
serviciu în America "la alții". PCBQUOTE.COM a devenit 
WEBQUOTE.COM, și după câteva luni am făcut prima 
greșeală colosală din viața mea profesională în America (vor 
mai fi și altele). Un fabricant de software pentru proiectarea 
de circuite imprimate (ORCAD), achiziționat ulterior de 
CADENCE, a descoperit PCBQUOTE.COM și au facut o ofertă 
să ne cumpere pentru un milion de dolari. Am refuzat. 
Internetul continua să explodeze. 

Peste un an am primit o primă rundă de finanțare de la 
un grup de VC (Venture Capital) de circa $3 milioane. 
WEBQUOTE.COM a devenit EMPACTSOFT.COM, am deschis o 
sucursală în Timișoara, unde am ajuns să avem 20 
programatori. Am dezvoltat CRM (Customer Relationship 
Management) Software pentru industria de circuite 
imprimate, am vândut un prim contract cu $1.2 milioane 
unui client mare (Tyco Electronics), dupa care balonul s-a 
desumflat treptat și după câțiva ani Empact Software a închis 
porțile.  

2001-2021: ZipMath Software 
ZipMath.com a fost al patrulea start-up al meu în 

America. Am proiectat un website pentru magazinele cu mai 
multe locații, care oferă vizitatorilor o listă și o hartă cu 
locațiile cele mai apropiate față de un punct fix, definit prin 
codul poștal. ZipMath a rezolvat o problemă matematică 
simplă de a calcula distanța între două puncte definite de 
latitudine și longitudine și a ajuns în câțiva ani la 2-300 
utilizatori care plăteau un abonament lunar. A continuat să 
crească până când a apărut Google care a oferit aceleași 
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servicii gratis. ZipMath.com este încă activ, mai are 3 sau 4 
clienți care nu au găsit înlocuitor mai bun. 

2004-2009: Wireless Seismic 
La începutul anilor 2000, într-o conversatie cu un prieten 

(Doug) pe care îl cunoșteam de la biserică, am deviat în 
subiecte tehnice. Doug își petrecuse toată viața în industria 
exploratoare de petrol și încerca să dezvolte o rețea de 
seismografe wireless. Nu reușise. Problema mi s-a părut 
interesantă, și peste câteva luni am făcut un prim prototip 
care a funcționat acceptabil. Doug a suportat toate 
cheltuielile și astfel am pornit al cincilea start-up în America: 
WIRELESSSEISMIC.COM. Am înființat o nouă sucursală, de 
data asta în București, care a ajuns să aibă 10 angajați. 
Wireless Seismic a primit multiple runde de finanțare de 
Venture Capital (peste $50 milioane), în cursul cărora 
procentul meu inițial de 50% a ajuns virtual la zero. Grupul 
din București a fost desființat de noua conducere, firma s-a 
mutat în Texas, unde are loc toată activitatea de explorare 
petrolieră în America, și în 2009 i-am părăsit în termeni nu 
tocmai ideali. Viața merge înainte. Wireless Seismic astăzi 
pare să aibă o prezentă substanțială în explorările petroliere. 
Nu mai am nici un contact cu ei de multă vreme, dar am 
satisfacția (platonică) că toată tehnologia lor a fost 
dezvoltată de un grup de ingineri în Bucuresti. 

2009-2014: Sequent Networks 
În decembrie 2008, după ce terminasem toate legăturile 

cu Wireless Seismic, primesc un email cu subiectul: "A shot in 
the dark" de la un fost coleg de la NEC, Dean. Dean plecase 
de la NEC pentru a se alătura unui start-up (Alteon) cu scopul 
de a produce primul 1GB Etherner Switch. În  anul 2000 
Alteon a fost achiziționat de Nortel, pentru $7.8 miliarde. 
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Partea lui Dean a fost câteva zeci de milioane. După o pauză 
de câțiva ani și-a adus aminte de mine și m-a căutat să vadă 
ce mai fac.  

Proaspăt, după ieșirea de la Wireless Seismic, după toată 
experiența acumulată, aveam idei cum se poate face o rețea 
de seismografe mai bună decât generația precedentă. Dornic 
să reintre în tehnologie și cu destui bani să finanțeze 
proiectul, Dean mi-a propus să lucrăm împreună. I-am făcut o 
vizită la reședința somptuasă situată pe o plajă în Hawaii și 
am stabilit detaliile. Așa am pornit al șaselea start-up în 
America, Sequent Networks.  

Am reangajat majoritatea echipei de la Wireless Seismic 
din București și după doi ani aveam un nou prototip, pe care 
l-am testat la Păulești, lângă Ploiești și care a funcționat 
excepțional. Nu aveam banii, resursele și puterea de a intra 
în piața de explorări petroliere fără un partener puternic. În 
septembrie 2014 am pornit într-o expediție în Texas, unde 
am vizitat toate companiile care ar fi putut fi interesate să 
comercializeze sistemul nostru. Mulți mă cunoșteau deja de 
la Wireless Seismic. Toți s-au arătat interesați, nici unul nu a 
trecut la pasul următor. După încă un an Sequent Networks a 
închis porțile. 

2017-2021: Sequent Microsystems 
Unul dintre visurile mele din tinerețe a fost să 

construiesc o casă, de la zero. Nu făcând totul cu mâinile 
mele, desigur, dar conducând proiectul. Visul mi s-a realizat 
în anii 2010-2012.  

Casa pe care am cumpărat-o la scurtă vreme după 
venirea în America era ceva mai bătrână decât mine. Fusese 
construită în 1948 și era foarte modestă, după standardele 
actuale. Între 1983 si 2010 suferise numeroase îmbunătățiri, 
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pe care le făcusem în mare majoritate lucrând singur. 
Schimbat uși și ferestre, adăugat o baie, închis garajul, 
extinsă sufrageria, extins acoperișul, adaugat un dormitor și 
altele. În anul 2010 ne-am hotărât să o demolăm și să 
construim o casă nouă.  

Ideile principale au fost furnizate de Dana. Eu am fost 
arhitect șef, proiectant, desenator, executant, șef de echipă 
și muncitor obișnuit. Am angajat ca ajutoare 50 mexicani 
luați de pe stradă, care veneau întotdeauna la lucru cu un 
aparat de produs muzică. După un an de la demolare, ne-am 
mutat în casa nouă, dar finisările au mai durat încă un an și 
nu se vor termina complet niciodată. 

Proiectul casei a conținut un punct de comandă 
centralizat de unde se pot controla aspersoarele, circuitele 
de încălzire și răcire, sensorii de mișcare și altele. Am 
implementat totul folosind Raspberry Pi, un computer de 
mărimea unei cărți de vizită și de 2,500 ori mai performant 
decât computerul de pe astronava Apolo 11 care a trimis 
primii oameni pe lună. Am folosit plăci de senzori și relee 
existente, dar rezultatul a fost o aglomerație de fire și 
circuite greu de controlat. Cum nu am putut să găsesc 
perifericele ideale pe care mi le doream, am hotărât să fac eu 
ceva mai bun. Am convins un fost angajat de la Sequent 
Networks (Alex) se se alăture și am pornit al șaptelea start-up 
în America, Sequent Microsystems (SequentMicrosystems.com). 
Pentru a testa piața, am proiectat primul bord pe care l-am 
lansat la Kickstarter.com, un site de crowd-funding. În 30 zile 
proiectul a avut vânzări de aproape $20,000. După patru ani 
de existență, Sequent Microsystems are acum o gamă largă 
de carduri și accesorii pentru Raspberry Pi și planuri pentru 
multe altele. 
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2007-2021: Magnolia Village, Păulești 
Primul meu "start-up" în România l-am pornit când 

aveam 10 ani, pescuind în Marea Neagră și vânzând guvizi 
turiștilor. "Afacerea" a durat vreo 2 luni și a avut încasări de 
50 sau 100 lei. Al doilea start-up în România a avut loc în anii 
1975-1980, când proiectam și vindeam semi-legal orgi de 
lumini, aprinderi electronice, amplificatoare audio și altele. 
Afacerea aceasta a fost mai profitabilă decât guvizii, a avut 
vânzări de 25-30,000 lei, bani cu care ne-am cumpărat bilete 
de avion pentru Roma când a venit vremea să emigram.  

La începutul anilor 2000, am investit în câteva proiecte 
imobiliare în România, care au culminat cu Magnolia Village 
(magnoliavillage.ro). În anul 2007, cu ajutorul (financiar) al 
unui grup de prieteni, am achiziționat 16 hectare de teren 
agricol la Păulești, în imediata vecinătate a lacurilor. După 10 
ani de criză mondială în lumea imobiliară, am demarat 
construcția unui orășel. Am construit drumuri, am forat 
pentru apă, am adus electricitate și am adăugat o stație de 
epurare. Până în prezent am construit peste 100 case și 
apartamente. Estimam că în 2-3 ani proiectul va fi încheiat, 
cu propriul Shopping Center și circa 2000 locuitori. 
Recompensa financiară pentru investitori va fi modestă, dar 
probabil ca toți locuitorii vor avea o calitate a vieții mai bună 
decât înainte de Magnolia Village.  

 
Am înființat șapte start-up-uri în America, plus trei în 

România. Numărul pare să fie mare. Dar, vai, acestea sunt 
numai cele care au avut rezultate financiare pozitive. Au mai 
fost multe pe care nu le-am amintit, care au fost eșecuri 
totale. Nu m-am descurajat niciodată. Am încercat să termin 
orice proiect și să văd dacă vrea cineva să îl cumpere. Când 
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nu s-au găsit cumpărători, am închis capitolul și am trecut la 
proiectul următor.  

Există două metode de a face un produs pe care să-l 
vinzi. Prima este să ai o idee genială și să faci ceva care nu a 
mai fost făcut. Puțini sunt cei care fac asta, recompensa 
poate fi mare, dar riscul este pe măsură. O metodă mai 
simplă și mai sigură este să găsești un produs existent pe 
care să îl faci mai bine și dacă se poate mai ieftin. Dacă ești 
perseverent, piața te va recompensa. De câte ori am făcut un 
produs pentru care cineva a dat un ban, am avut o bucurie 
profesională. Când mulți oameni au dat bani pentru același 
produs, bucuria a fost mai mare. 
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Anca Cunningham 

Cum o întoarcem ca la Ploiești 

Poate că nu sunt singurul ploieștean cu această 
întrebare… 

De pe vremea când eram mică și până ce m-am făcut 
mare, m-am tot întrebat ce înseamnă expresia “a o întoarce 
ca la Ploiești”. De câte ori auzeam această expresie, mă 
simțeam cuprinsă de un sentiment ambivalent. Pe de o 
parte, un patriotism local îmi umplea inima cu multă căldură 
la gândul că orașul meu are o expresie consacrată în limba 
română. Dar… pe de altă parte, mă întrebam dacă aceste 
vorbe nu au cumva o conotație negativă. “Hmmm, adică ce 
facem noi ăștia la Ploiești? De ce și cum o întoarcem?” 

Sigur, între timp am aflat de unde vine vorba asta10: în 
gara Ploiești Sud, timp de peste 30 de ani, trenurile care 
mergeau de la București spre Predeal schimbau locomotiva 
de la un capăt la celălalt, astfel încât călătorul avea impresia 
că se întoarce la București, când de fapt, de la Ploiești, o 
pornea mai departe, spre Predeal. Dar ”a întors-o ca la 
Ploiești” a devenit între timp sinonim cu a întoarce situația 
cum îi convine, adică a răstălmăci o situație în folosul 
propriu.   

“Călător în timp și spațiu” ce am fost, după cum bine era 
ales titlul unui volum anterior din această serie, în peregrinări 
și întâlniri cu ploieșteni și cu non-ploieșteni de-a lungul 

 

10 https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/a-o-intoarce-ca-la-
ploiesti-povestea-unei-expresii-care-a-facut-istorie. 
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cărării mele, am uitat de această expresie. În întâlnirile mele 
în spațiul profesional, ca dietetician-nutriționist, am întâlnit 
multe narațiuni personale despre nutriție. Un fost loc de-al 
meu de muncă a fost într-o clinică de comunitate, unde 
făceam un fel de consultanță nutrițională, și nu o intervenție 
agresivă de terapie nutrițională medicală, cum aș face în 
spital. Aceste întâlniri durau 50 de minute cu fiecare pacient, 
și aveam întâlniri repetate, pentru că oamenii veneau pentru 
consultanță și ajutor și se bucurau să aibă o ureche care să le 
asculte of-ul nutrițional. În aceste tablouri narative despre 
diete, mâncăruri și nutriție, după cum va puteți aștepta, erau 
împletite fragmente din povestea vieții omului, că… deh, 
mâncăm zilnic și trăim zilnic. Trăim și mâncăm, și mâncăm și 
trăim, așa că totul se amalgamează în povestirile noastre 
despre greutățile de zi cu zi. Fără a mă gândi că vreunul din 
pacienți “o întoarce ca la Ploiești”, că nici nu eram în Ploiești 
și bieții oameni nu știau nici măcar să găsească România pe o 
hartă, darămite să aibă idee cu ce se mănâncă “Ploieștiul”, 
am remarcat o tendința generală ca fiecare om să pună în 
ramă, să încadreze realitatea vieții lui, conform unei tendințe 
sau preferințe personale. Iar aceste cadre sau rame de tablou 
s-au perindat prin fața mea sub forma diferiților pacienți și, 
sigur… puteți să judecați, să spuneți ce nemernică sunt eu să 
încadrez acești oameni în astfel de “modele” sau “rame”. 
Vedeți, ploieșteanul din mine caută încă înțelesul expresiei, 
prin locuri altele decât Ploieștiul… 

Sincer vă spun, oamenii veneau cu ramele deja în 
buzunar. Să le numim rame de tablou sau ochelari de vedere, 
de soare, de filtrare a realității? 

Filtrul erou: acest filtru aduce o aură de competență și 
grandoare. Acest subiect îți povestește cum, în ciuda 
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dificultăților de zi cu zi, în ciuda celor 200 de decizii 
proverbiale despre nutriție pe care fiecare din noi le face 
zilnic fără a fi conștient, el îți va dovedi o măreție în acțiuni și 
gânduri. Poate că ce relatează reprezintă de fapt ceva ce nu 
reprezintă mare lucru sau în nici un caz vreun merit personal 
de laudă, însă în rama pozei lor, în ochelarii lor de soare, în 
lentilele lor de contact, actele lor apar mărețe, și nu poți să 
percepi înfăptuirile lor decât a fi meritorii, grandioase. Nu 
poți adauga nici un comentariu mai puțin decât laudativ. 
Sigur, acest tip poate nu e realist, dar cel puțin apare a fi 
fericit și învingător, și, da… o va întoarce “ca la Ploiești” dacă 
încerci să îi dai vreun sfat – cât de mic! Eroii sunt perfecți, nu 
pot fi sfătuiți, doar admirați. 

Filtrul victimă: acest filtru aduce o aură de inechitate, 
povestitorul a fost nedreptățit. De cine sau de ce? Există 
subtipuri! Unii sunt nedreptățiți istoric: au venit turcii, au 
venit rușii, au venit naziștii. Nota bene: nu neg existent 
acestor adversități reale și oamenii au tot dreptul să simtă ce 
simt. Însă problema e că acest filtru devine un blocaj 
permanent, pentru că ei nu mai pot trăi prezentul, în care 
turcii, rușii, naziștii nu mai au putere în acest moment și, 
dacă și-ar da jos ochelarii, ar putea să reinventeze filtrul prin 
care să internalizeze realitatea. Și-ar putea redescoperi 
identitatea și reinventa narațiunea, cu alte cuvinte și-ar 
schimba povestea vieții. Un alt subtip al victimei, tot legat de 
trecut, dar mai personal: victima unui abuz în familie, real 
sau perceput. Aceste abuzuri istorice și personale sunt reale 
în cele mai multe cazuri, dar a fi victima lor înseamnă de fapt 
alegerea unui filtru. În unele cazuri, unii nu sunt victimele 
vreunei rude, însă au în buzunar ochelarii de victimă și au 
nevoie să găsească un opresor, așa că cei din cercul apropiat 
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devin actorii la îndemână să joace acest rol, ca să ajute 
ochelarii victimei să funcționeze. Dacă încerci să clatini 
soliditatea victimizării, prin orice aluzie la raze de soare, 
ceruri senine, sau cânturi de păsărele, povestitorul își va 
îndesa și mai puternic ochelarii pe nas, ca să dovedească cât 
de izolat este în victimizarea sa, că nu e posibil să fie înțeles, 
că are o situație ”atât de extremă” că altora li se pare de 
neconceput că o ființă umană ar trăi o astfel de realitate 
groaznică precum a lor. Și, încă o dată, nota bene, există într-
adevăr situații de abuz extrem și există scenarii groaznice și 
terifiante care au loc pe lumea asta mare; și acele victime nu 
merită decât empatie, respect, și înțelegere. Însă nu despre 
ei vorbim, ci despre cei care au un dor de a fi victimă, fiindcă 
așa le cere ochelarul lor, să întoarcă orice povestire “ca la 
Ploiești”, să se potrivească cu percepția lor și rolul pe care și-l 
atribuie. Înainte de a termina cu filtrul victimei, merită 
menționat că un alt subtip este victima unui diagnostic. Sigur, 
boala nu e o plăcere pentru nimeni, însă povara 
diagnosticului este percepută diferit: există pacienți cu 
diagnostice minore, care ridică un zid împrejurul 
diagnosticului lor, care îi împiedică să participe la viață 
plenar, iar alții au niște diagnostice atât de grele, gata să rupă 
spatele și sufletul oricui, dar se mișcă liber, cu expansivitate, 
dornici să absoarbă orice fragmențel de realitate, ca și cum 
ar fi ceva ce merită trăit. Sunt sigură că cititorii pot găsi alte 
tipuri de opresori decât istoria, familia, și boala. Și în ce scriu, 
nu încerc să “acuz victima”, ci să o liberez! 

Filtrul neajutorat/ novice/ imigrant: “eu sunt nou pe 
aici” și nu mă pot descurca, sau “eu am o dizabilitate”, sau 
“sunt din altă cultură”. Când sunt din altă cultură, rezultatul 
ar fi că să nu se aștepte nimeni să am interes în această 
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realitate prezentă  oferită, fiindcă ”am scutire medicală sau 
culturală” de la a participa, prezența mea nu este obligatorie, 
sunt scutit(ă). Pot fi prezent fizic, dar nu vă așteptați să mă 
pot investi intelectual, emoțional sau verbal, fiindcă “am 
scutire de la medic”. Subjugarea istorică a femeilor, 
subordonarea lor de către bărbați, a fost în parte bazată pe 
ideea de dizabilitate, în care femeile nu pot ridică greutăți, 
nu pot deschide uși și au nevoie de ajutor, cum ai ajuta un 
bătrân sau un olog. Sigur, există diferențe biologice între 
sexe. Dar a fi femeie nu este un handicap și, chiar dacă ar fi, 
nu toți handicapații își abdică demnitatea și ambiția ca să 
ceară ajutor de la o persoană percepută ca erou salvator. Mă 
tem că rândurile pe care tocmai le-am scris îmi vor crea mulți 
dușmani și, sincer, nu vreau să ofensez pe nimeni, dar, spre 
scuza mea personală, am citit John Stuart Mill în vacanța 
recentă și poate că încă sunt sub influența lecturilor de 
vacanță. Evident, mulți bărbați sunt și ei “neajutorați” și 
joacă această carte cu succes. Toți ochelarii descriși sunt pe 
raftul universal și fiecare om, oricare, poate lua orice pereche 
de ochelari să filtreze lumina, nu e ceva unic unui sex sau 
unui grup, sau altuia. Cu ochelarii neajutorării cauți mereu să 
te orienteze cineva, să te învețe, să ai un mentor, să te afiliezi 
– nimic condamnabil în ideea și tendința în sine, însă devine 
problematic când asta îți devine barieră, verdict, limitare și 
nu vrei să înveți să exiști fără acel mentor, să ai identitate 
fără acel ajutor. Adică poți oricând să o întorci ”ca la 
Ploiești”: “dar am nevoie de ajutor și mie nu mi-a arătat 
nimeni”. 

Filtrul jucătorului / jucăușului: acest filtru îți dă un simț 
al umorului, o atitudine de a minimaliza realitatea și de a te 
disculpa cumva. “Am mâncat o jumătate de tort de 
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ciocolată? M-am simțit aventuros, am auzit că doar 
aventurierilor le place gustul amar și am încercat să văd cât 
mă duce Aventura. Și, nah, m-a dus juma’ de tort distanță! Ca 
să înot înapoi mi-au trebuit și vreo două cocktailuri, să spăl 
amărăciunea ciocolatei”. Când “te joci” și “glumești”, poți să 
anulezi orice voce critică (personală sau vocea autorității), 
fiindcă totul e “doar un joc”, nu e “pe bune”, e doar așa “la 
mișto”. Nu sunt critic literar și nu mă aventurez în analiza 
tipurilor de umor, însă știm cu toții că există diferite arome: 
candid, sarcastic, caraghios, ironic, și … chiar cinic, amestecat 
cu scorțișoara glumei.  Atâta timp cât avem sare ca să 
asezonăm bucățele, orice mizerie a vieții devine mai 
palpabilă. E adevărat! Și e meritoriu să poți să ai ȘI acești 
ochelari în buzunar. Dar e oare folositor să ai DOAR acești 
ochelari? Când minimalizezi orice suferință personală sau a 
altuia, nu îți negi cumva accesul la reflecție personală, nu îți 
negi accesul la empatie față de un altul? Și cum vei surmonta 
obstacolele, dacă totul e doar un joc, o glumă, și obstacolele 
sunt doar așa, de decor, și nu e nevoie să faci nimic, decât… 
să o întorci că la Ploiești. 

Filtrul virtuos: ochelarii acestui povestitor îți prezintă o 
realitate în care povestitorul are virtutea de a fi foarte 
ocupat, foarte angajat. Când ești permanent ocupat cu a 
aduce mântuirea pe Pământ, și a ajuta omenirea, ai puțin 
timp să te ocupi de lucruri mărunte, mundane, cum ar fi 
nutriția și îngrijirea personală. Cercul tău e prea înalt ca să te 
poți coborî la viața de zi cu zi, în care te duci la toaletă, 
mănânci, mergi la piață ca să cumperi mâncare. Astea sunt 
demersuri așa de neimportante, nu ai timp de ele. “Nu am 
timp!” am auzit și de la cel care mănâncă emoțional pentru a-
și amuți gura, ca să fie ocupat mereu, ca și cu o suzetă – în 



91 

 

loc să discutăm problema reală, omul raționează că nu are 
timp să cumpere ingrediente specifice, sau să gătească, sau 
să planifice mesele, ci cumpără comercial ce îi cade în mână, 
că nu are timp. Același “nu am timp” însă vine și de la 
persoană anorexică, cea care când e gravidă nu își poate 
anula ochelarii de virtute, ca să mănânce pentru a hrăni un 
fetus, ci îmi spune că “nu are timp de mâncat”, fiindcă e 
ocupată profesional. E avocată, e prea importantă pentru 
mine, iar o modestă “food lady” ca mine nu poate concepe 
ce înseamnă să ai o asemenea responsabilitate, ca Atlas cu 
globul pe umeri, când să mai găsești și timp să mănânci?! O 
întoarcem ca la Ploiești, deși nu suntem în Ploiești! 

Filtrul filozofului: acest povestitor încearcă să vadă totul 
ca o oportunitate de a învăța, de a deriva înțeles din viață, de 
a crea o poveste nouă, mai mare, mai bună. “Am făcut 
greșeli”, sau “planul nu a mers cum am sperat”, dar… există 
un “dar” –“am înțeles ce nu a mers…” sau “am idee cum aș 
putea evita asta data viitoare”, sau, pur și simplu, “am înțeles 
că tot ce gândeam anterior trebuie schimbat”. Acest filtru 
pare meritoriu – dar este el autentic? 

Între eroism, virtute, victimizare, filozofare și glumă, 
fiecare filtru are meritele lui – și asta nu e lista exclusivă a 
filtrelor, însă orice filtru poate deveni un mecanism de 
apărare împotriva examinării reale pe care avem nevoie să o 
facem, cu ochelarii interni, nu cu aia puși pe nas ca să arătăm 
bine în poză, nu ăia la modă, ci cei autentici, care vin din 
sufletul nostru, de unde o fi acel suflet originar. 

Ca ploieștean, poate că o întorc că la Ploiești, dar am 
întâlnit non-ploieșteni care mă întrec în asta de minune! 
Uite, e ceva uman universal – mai multe Ploieștiuri și mai 
mulți ploieșteni pe lume decât te-ai aștepta! Văd că suntem 
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toți ploieșteni! Dar îți trebuie ochi de la Ploiești ca să înțelegi 
acest fenomen uman de “a o întoarce ca la Ploiești” – 
limbajul afectează gândirea și percepția. Sufletul meu își are 
originea și rădăcinile la Ploiești, și când am plecat de acasă, 
am luat cu mine ochii ploieșteni și personali, reali, autentici, 
eliberați de filtrele pe care diferite persoane și circumstanțe 
vor să ni le impună. 

Ah, și ce-mi mai place să o întorc… ca la Ploiești! 
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Mihail Bogdan Dabija 

Dor de ducă 
Motto: Amintirile - paradisul de unde  

nu vom fi niciodată alungați. 

 
Am ales pentru titlu două cuvinte cel puțin rare sau chiar 

unice, cum e “dorul”, care nu prea se poate traduce în nici o 
altă limbă. Cuvântul “ducă” este extras din verbul “a te duce 
(undeva)”. Le-am alăturat pentru că mi s-a părut că exprimă 
cât mai sugestiv ce ne-a legat atât de mult pe mine și pe cea 
care a fost, până de curând, jumătatea mea cea mai bună 
(așa cum spun versurile unui cântec la modă), iubita mea 
soție Anca, și anume dorința, plăcerea și disponibilitatea de a 
călători oriunde în lumea aceasta. 

Această “compunere” nu se dorește a fi o enumerare a 
călătoriilor noastre sau un ghid de călătorie pentru cei ce o 
vor citi, ci o încercare de a pune în pagină mici întâmplări, 
amintiri, emoții care ne-au marcat și ne-au rămas după ce ne 
întorceam. 

Când am început să scriu rândurile ce urmează nu știam 
două lucruri: cât o să mă “lungesc” și cât de mult mă va 
emoționa, până “la durerea sufletului”, derularea imaginilor, 
întâmplărilor petrecute împreună cu Anca în decursul atâtor 
ani. Am încercat să depășesc acele momente când 
sentimentele emoționale le copleșeau pe cele rationale, căci 
îmi doream mult ca prin scris să “exorcizez” ce îmi apasă 
sufletul și mintea. Am lungit "compunerea” pentru că în 
pauzele de scris îmi veneau din cine știe ce colț al minții, în 
afară de alte imagini sau întâmplări trăite în călătorii, ideea 
să adaug și unele impresii personale despre oamenii și 
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locurile întâlnite. 
Începând cu anul 1985 și până la începutul acelui 

nefericit an 2020, am călătorit atât cât ni s-a permis și mai 
apoi cât ne-am permis în locuri la care am visat mai înainte. 
În timpul acelor călătorii, mai apropiate sau mai depărtate, 
pe pământ sau prin aer, ne-au rămas în memorie zeci de 
imagini și am trăit diverse emoții. Acele mici frânturi de viață, 
împreună cu imaginile statice (foto) sau animate (modeste 
filmări), se constituie în tot ce mi s-a părut important în 
peregrinările noastre în decursul anilor. Am fost puțin 
“ajutat” pentru acele excursii făcute pe șosea, începând cu 
anul 2002, doar de câteva însemnări făcute într-o agendă 
ținută pe ușa mașinii cu care călătoream, în care notam 
distanțele parcurse, costurile de carburant, taxele de 
autostradă, plățile la cazare și menționam locațiile. În 
călătoriile de dinainte de acel an și în cele cu avionul nu am 
avut acel ajutor și, deci, am scris ce a mai rămas în minte. 
Surprinzător a fost faptul că atunci cînd așterneam pe 
ecranul computerului ce îmi propusesem, în gând apăreau 
alte întâmplări legate de acele locuri, întâmplări pe care, 
probabil, le ținusem ascunse în cine știe ce colț al memoriei. 
Poate că acest “fenomen” m-a făcut să lungesc 
“compunerea”… 

În călătoriile făcute cu automobilul după anul 1990 și 
până în anul 2010, am avut drept companioni rude sau 
prieteni dragi, cărora am dorit să le dăm ocazia de a vedea 
locuri noi și la care visaseră mai înainte. Astfel de experiențe, 
cu destinații și trasee diferite, au făcut să ne simțim bine și 
mulțumiți atunci când îi vedeam pe tovarășii de voiaj că erau 
impresionați de ce le era dat să vadă împreună cu noi. Alături 
de mama Ancăi, Florina, de Alec, Pisu sau familia Nanu, ne-
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am bucurat de fiecare dată de ce aveam de văzut, 
împărtășind impresii ce s-au constituit apoi în frumoase 
amintiri.  

Una dintre călătoriile cu automobilul a fost ceva mai 
aparte deoarece am făcut-o în ”caravană” cu familia 
arhitectului M. Rădulescu, în anii de început ai aventurilor 
noastre, excursie în care am planificat șederi în Belgia și 
Olanda. Remarcabil în acea excursie a fost faptul că am reușit 
să nu ne rătăcim niciodată, fie pe șosele, fie în orașe, reușită 
cu atât mai importantă cu cât, pe vremea aceea (2003), nu 
dispuneam de mijloacele de comunicare la distanță de azi. 
Unele dintre impresiile din acea călătorie le-am descris în 
capitolele următoare. 

Poate că și amplasarea geografică a orașului nostru, 
Ploiești, aproape de paralela 45, un fel de “mijloc” de 
continent, ne-a făcut să dorim a călători în afara țării, mai 
ales atunci când era foarte greu să-ți împlinești visurile de a 
vedea locuri despre care știai din cărți sau povestite de alții 
mai norocoși. A venit sfârșitul anului 1989 și am început a 
spera că, în sfârșit, vom avea șansa de a călători în locuri pe 
care nu mai credeam să le atingem vreodată. Au fost la 
început greutăți (dar nu din cele întâmpinate mai înainte), cu 
“chemări”, cu celebra viza Schengen, cu lipsa de “valută 
forte”, dar cu răbdare și perseverență am reușit să le 
depășim. Odată cu intrarea țării noastre în Uniunea 
Europeană am putut, în timpul călătoriilor, să trecem dintr-o 
țară în altă cu o ușurință pe care nici nu o puteam bănui cu 
câțiva ani înainte și, beneficiind de această înlesnire, ne-am 
lungit traseele și duratele voiajurilor. Fără să socotesc 
vreodată numărul de kilometri (pe șosele) sau cel al milelor 
(în zbor) pe care le-am parcurs în toți acești ani, cred că s-au 
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adunat multe zeci de mii pe șosea și tot așa pentru zborurile 
care ne-au dus la destinațiile dorite. 

Începuturile 
Înainte de 1989, să călătorești undeva în afara granițelor 

țării era posibil, pentru persoanele care a căror vârstă 
depășea cifra 30, doar prin ONT Carpați, societate de stat 
abilitată în a organiza excursii în țară și în afara ei. Pentru cei 
cu vârsta sub 30, mai exista posibilitatea de face excursii prin 
BTT (Biroul de Turism pentru Tineret).  

În anul 1985 am încercat pentru prima dată să ne 
organizăm o excursie pe cont propriu dar, totuși, cu un ajutor 
din partea ONT și anume procurarea de bani ai țărilor pe care 
doream să le vizităm (Ungaria, Ceholsovacia, RDG), nu înainte 
de a obține pașapoartele turistice. Plănuisem să mergem cu 
avionul, drept pentru care am cumpărat bilete prin Tarom și 
am așteptat cu nerăbdare ziua plecării. Dar nu a fost să fie 
așa cum plănuisem, căci un coleg (Z), care dorea să meargă 
împreună cu soția în aceleași țări, ne-a ”deturnat”, 
propunându-ne să mergem cu mașina lor (un Renault 16). 
Am fost tentați de această “aventură” și … chiar a fost cu 
adevărat o aventură, încă de la început! Deși i-am amintit 
colegului Z să verifice bine starea tehnică a automobilului, 
acest lucru nu s-a întâmplat și am avut toată călătoria 
probleme, destul de neplăcute, cu mijlocul de transport. Am 
hotărât să conducem fiecare câte o zi, indiferent de lungimea 
etapei aferente zilei respective. După o “escală” de o noapte 
la Oradea, au urmat chinul și umilințele de la graniță și apoi, 
în sfârșit, ne-am văzut pe șoselele din Ungaria. Ce a urmat în 
toată excursia a respectat întocmai condiția turistului roman 
(obișnuit) atunci când se încumetă să părăsească țara! Banii 
schimbați / primiți de la ONT erau considerați de autoritățile 
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vremii ca fiind suficienți pentru: carburant, cazare, mâncare 
și intrări la obiectivele turistice pe care se presupunea că vei 
dori să le vizitezi, dar nici vorbă să ajungă. Și atunci se căutau 
alte “surse de finanțare” a călătoriei. Cea mai la îndemână 
sursă era un fel de “export” al unor produse despre care se 
știa că sunt căutate în țările în care ajungeai. Informațiile 
veneau de la cei care mai fuseseră în zonele respective și se 
refereau atât la natura “produselor”, cât și nivelul de preț pe 
care îl puteai cere. Astfel, în Ungaria se căutau prosoape sau 
cergi din lână, în Cehoslovacia se vindea bine coniacul Triumf, 
iar în RDG, sticlăria colorată. Bineînțeles că respectivele 
“produse” trebuiau să fie bine disimulate în bagaje, ca să nu 
trezească suspiciunile cerberilor de la granițe. Pentru a 
economisi cât mai mult cu cazarea, se preferau campingurile 
- stabilimente foarte bine dezvoltate în Cehoslovacia și RDG – 
unde se putea monta un cort, se putea dormi în mașină sau, 
luxul suprem, închiriai o căsuță. Campingurile îți puteau oferi 
grupuri sanitare curate, cu apă caldă și, uneori, mici 
magazine, de unde puteai cumpăra alimente. Pentru că pe 
lângă cort mai trebuia să cari saci de dormit, saltele 
pneumatice, scaune și masă pliantă și o mică mașină de gătit 
cu butelie de voiaj, toate aceste obiecte nu mai încăpeau în 
portbagajul aglomerat cu îmbrăcăminte și … cu obiectele de 
comercializat și atunci se monta un portbagaj pe plafonul 
mașinii. Puteai să remarci turiștii români pe șosele prin alura 
mașinilor care prezentau un gabarit diferit de celor ale 
localnicilor, cu “cocoașa” de circa 30-40 cm pe acoperiș. În 
orașele mari, cum a fost cazul în Praga sau Berlin, am avut 
șansa să găsim, prin birouri de cazare, camere în cămine 
școlare sau universitare, care pe timpul vacanțelor ofereau 
găzduire la prețuri modice. În acele timpuri, parcarea mașinii 
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nu era o problemă, ca în zilele de azi. E drept că nici nu ne 
permiteam să circulăm prin oraș cu ea, ci o lăsam în 
vecinătatea locului de cazare și apelam la mijloacele de 
transport în comun, care prin confort și promptitudine nu se 
comparau cu ce aveam în țară. 

Prin colegii de călătorie, am putut să ne cazăm pentru 
vreo două zile la o cunoștință câmpineană: domnul 
Vlădăreanu, inginer cu vechime în Germania (unde făcuse 
facultatea și se căsătorise cu o băștinașă), un om 
extraordinar de primitor, care a fost bucuros să ne ajute, în 
afară de cazare, ținând cont de resursele noastre (financiare) 
deosebit de limitate. 

Cu toate că aveam un cort destul de spațios și relativ 
ușor de montat, nu am apelat la el decât de două ori: o dată 
la Karlovy Vary, unde am avut parte de o noapte groaznică 
din cauza unor tineri nemți care după ce beau bere până 
târziu, spărgeau sticlele pe o platforma betonată din 
vecinătatea cortului. A doua oară a fost în una dintre ultimele 
nopți petrecute din acea excursie și anume în apropiere de 
Bratislava, pe malul Dunării, unde am fost devorați de 
țânțari, astfel că ne-am întors în țară cu niște “amintiri” 
dureroase. 

În Germania (așa zis democrată) am rămas cu o amintire 
deosebită la Leipzig, unde în vecinătatea catedralei unde 
slujise J.S.Bach se afla un magazin cu discuri. Acolo, un turist 
japonez nu știa cum să-i spună vânzătorului care era 
compoziția pe care vroia să o cumpere și a început să 
fredoneze bucata respectivă, operațiune de succes, pentru că 
vânzătorul i-a adus imediat discul dorit! 

Tot în Germania, am reușit să folosim de mai multe ori 
foaia de schimb valutar primită la plecare, care, conform 
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regulilor stricte, nu putea fi folosită decât o singură dată, 
având o valoare de circa o sută de lei (sau 80 ruble). După 
folosirea cu success, am aruncat “foaia”, căci avea mai multe 
ștampile și se putea concluziona că am plecat din țară cu mai 
mulți bani decât aveam voie. Despre acel birou de schimb 
(sau agenție de turism) am aflat de la alți conaționali, astfel 
că în jurul locației respective erau pe jos zeci de “foi”, printre 
care erau și ale noastre. Acea rezolvare ne-a adus niște 
necazuri la intrarea în țară, unde ni s-a cerut foaia, iar noi am 
replicat că fusese reținută la biroul de schimb! Explicația nu a 
fost bine primită de oficiali și ni s-au reținut pașapoartele 
vreme îndelungată. După ce stătuserăm la o coadă uriașă 
înainte de a intra în țară, întârzierea aceasta ne-a făcut să 
ajungem la hotel, la Oradea, aproape în zori și deci nici vorbă 
să ne putem odihni înainte de a mai parcurge cei aproape 
600 km până acasă. 

În “mod organizat” 
Călătorii în afara țării se putea face și așa zis în “mod 

organizat”, prin două entități destinate unor astfel de 
activități: Oficiul Național de Turism (ONT) Carpați și Biroul 
de Turism pentru Tineret (BTT), care era dedicat tinerilor 
până la vârsta de 30 de ani. În cazul nostru singura 
modalitate de a călători “în mod organizat” rămăsese ONT, 
așa că ne-am înscris în 1986 și 1988 la excursii organizate în 
Uniunea Sovietică, pe itinerarii ce cuprindeau obligatoriu 
Moscova, Leningrad (actualul Sankt Petersburg), Tallin, 
Murmansk și Kiev. Ieșirea din țară se făcea în baza unui 
“pașaport colectiv” – pe care îl prezenta ghidul (era un fel de 
listă cu componența grupului de turiști) și cu buletinul de 
identitate. În excursiile din fosta URSS, surprinzător și plăcut 
era modul cum se comportau gazdele cu turiștii - nu se făcea 
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deosebire între cei veniți din Vest și noi, cei veniți din ”țările 
prietene”, în ceea ce privește cazarea, mâncarea sau 
transportul - lucru care la noi în țară nu se întâmpla - ONT-ul 
având o abordare diferită, cu grijă mare pentru turiștii 
occidentali. Pe tot timpul excursiei aveam un ghid local 
vorbitor de limba română, care îi dubla pe cei din orașele 
vizitate. 

Moscova impresiona prin dimensiunile uriașe, atât ca 
întindere, cât și a arterelor – bulevarde cu câte 4-5 culoare -
prin clădirile ridicate pe vremea lui Stalin (arhitectură ce a 
fost copiată și la noi, la Casa Scânteii) și prin cele cu o 
arhitectură modernă. Se vizita în mod obligatoriu Kremlinul, 
cu muzeele din incintă (cine avea “pile”, putea vedea și 
colecția de pietre prețioase), bisericile din incintă, fiecare cu 
povestea ei, Sala congreselor și, neapărat, “Țarul Tun” și 
“Țarul Clopot”, amplasate în curte. Rușii aveau (poate mai au 
și acum…) ideea că la ei în țară “totul e cel mai, cel mai mare” 
(samii lușce, samii bolșoi) - de la această afirmație ieșise și 
bancul că în URSS se află cel mai mare pitic din lume! 

Impresionante pentru cel ce venea pentru prima oară în 
spațiul sovietic mai erau: cozile foarte ordonate în stațiile de 
autobuz sau taxi (foarte ieftină o călătorie cu acele mașini 
Volga, care circulau foarte repede pe bulevardele largi ale 
Moscovei), pasiunea foarte răspîndită în a consuma 
înghețată (morojnaia), indiferent de anotimp, automatele de 
sifon sau sirop de… pere, la care se bea într-un pahar de 
sticlă folosit de toată lumea, pentru o copeică sau cinci (în 
cazul siropului). Pe stradă se mai vindea o băutură populară, 
numită cvas, asemănătoare cu braga noastră, dar și bere la 
halbă, ce se servea din niște butoaie uriașe expuse la… soare. 
Pentru că Gorbaciov introdusese un fel de prohibiție la 
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băuturi, mai ales la vodcă, se vindeau doar câte două halbe 
pentru un client, dar acesta, după ce o bea rapid, se așeza din 
nou la coadă pentru o repetare! 

Hotelurile, construite pentru Jocurile Olimpice din 1980 
(care au fost boicotate de unele țări pentru invazia 
Afganistanului din 1979), ofereau condiții foarte bune și am 
întâlnit pentru prima oară în viață noastră așa numitele 
“bufete suedeze”, nu numai la micul dejun. Cum noi veneam 
dintr-o țară în care găseai cu greu ceva de mâncare, mesele 
întinse cu tot felul de mâncăruri după care tânjeam de mult 
(plus Pepsi… la liber), au fost un adevărat răsfăț. 

Dacă excursia se desfășura în lunile mai-iunie și în itinerar 
erau pe lângă Leningrad și țările baltice (Estonia, Letonia și 
Lituania), aveai șansa de a trăi “nopțile albe” – un spectacol 
care putea fi văzut doar la latitudinile orașelor respective. 
Acolo, în timpul acelor nopți, era o atmosferă cu totul 
deosebită: străzile, parcurile, malurile Nevei sau ale Mării 
Baltice erau pline de oameni de toate vârstele, care se 
plimbau însoțiți de multe ori de o chitară sau un acordeon, 
cântând cu toții, în felul în care doar rușii reușesc să cânte, 
“toți într-o zi”, fără falseturi sau cu “la-la-la” în loc de cuvinte. 
Un spectacol deosebit se petrecea dincolo de miezul nopții, 
când se ridicau podurile de pe Neva ca să lase vasele să 
treacă în amonte. Era destulă lumină ca să poți citi ce scria în 
ghidul pe care îl aveam la noi, iar locuințele / hotelurile 
aveau obloane ca să poți dormi fără a fi deranjat de lumina 
de afară. La Murmansk, care se află dincolo de Cercul Polar, 
am încercat să văd ”soarele de la miezul  nopții” - cum trece 
astrul prin Nord - dar nu am avut noroc, pentru că am prins o 
noapte / zi cu cerul plin de nori. Tot la Murmansk, am fost 
duși să vizităm, pe uscat și pe apă, portul unde ancorau 
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(alături de Arhanghelsk), în vremea ultimului război mondial, 
vasele venite pe Atlantic cu ajutorul american pentru Rusia 
sovietică. Ajungeau doar o parte din cele plecate din 
porturile de pe celălalt mal al oceanului, pentru că pe drum 
erau hăituite de submarinele nemțești și așa s-au pierdut mii 
de vieți omenești, unele îmbarcate pe nave comerciale, nu 
de război. Oricum, impresiile trăite la 62 grade latitudine 
Nordică sunt deosebite și nu le poți trăi decît în acel Nord 
îndepărtat. 

Pe cont propriu 
Odată cu decembrie 1989, am avut șansa să putem pleca 

și în alte țări decît în cele așa zis prietene - adică cu guverne 
comuniste. Totuși, în vara anului 1990 am hotărât să plecam 
în Polonia și Germania - decizie venită ca urmare a unei 
întâlniri, la Mamaia, în 1989, cu o familie din RDG, chiar în 
zilele în care se deschiseseră granițele și cei din sectorul 
controlat de ruși de circa 45 ani treceau în RFG, iar noi 
îi țineam la curent cu ce auzeam la Europa Liberă. În 
primăvara lui 1990, acea familie ne-a invitat să le facem o 
vizită în vară – în acest sens trimițîndu-ne documentul cu 
care am putut pleca și solicita o suma de bani de la ONT. Am 
plecat cu un Oltcit încărcat la maximum, în stilul anilor 
trecuți, cu tot “arsenalul” necesar pentru a campa, acolo 
unde nu aveam posibilitatea de a găsi pe drumurile noastre 
un camping cu căsuțe, în care era de preferat să dormim în 
loc de cort. În plus, luaserăm ceva merinde care puteau fi 
transportate și care ne scuteau o bună parte din călătorie de 
cumpărături “de-ale gurii”. În acea vară 1990, ”se băgaseră” 
în magazinele alimentare pulpe de curcan și cutii din tablă ce 
conțineau șuncă presată. Se zicea că sunt din rezervele 
NATO, cu termene de expirare apropiate, dar românii s-a 
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bătut pe ele, inclusiv noi. Pulpele de curcani s-au fript și apoi 
s-au “conservat”, cu lichid cu tot, în borcan de 10 litri - 
preparat foarte apreciat pe drum! Banii primiți nu prea ne 
ajungeau pentru a plăti benzina, nopțile de cazare sau 
intrările la muzeu, așa că ne reduceam la maximum 
cheltuielile și chiar făceam mici “afaceri” cu plata în natură, 
așa cum s-a întâmplat la Cracovia, unde pentru a campa o 
noapte într-o livadă de meri, am “plătit” cu două conserve de 
carne, ca diferență la prețul în zloți! După o noapte chinuită, 
cu mere căzând tot timpul pe cort și saltele ce se dezumflau 
mereu, am plecat în oraș și am schimbat restul de zloți în 
mărci, necesare pentru zilele din Germania. 

În centrul orașului am dat peste o stradă unde, în fața 
birourilor de schimb, erau înșirați zeci de cetățeni care 
vindeau aur sub felurite forme: bijuterii (majoritatea), 
monede și chiar lingouri. Așa ceva nu mai văzuserăm și, 
ținând cont de strictețea care exista la noi (înainte de 1990) 
în această materie, era normal să fim uimiți. Apoi am făcut o 
“tură” prin centru, cu Biserica Sf. Maria și Pavilionul 
Postăvarilor și ne-am grăbit să plecăm către granița cu 
Germania, ca să ajungem într-un mic oraș de lîngă Frankfurt 
pe Oder, la familia gazdă… care, aveam să constatăm, nu era 
acasă (într-un bloc), ci stăteau undeva pe malul unui lac din 
apropiere. Era deja pe înserat, habar nu aveam cum să 
ajungem acolo, dar am nimerit cu ajutorul unor “băutori de 
bere” pe care i-am întrebat de familia respectivă și de lacul 
cu pricina. Unul dintre ei s-a oferit să ne conducă și a 
încălecat pe o motocicletă, noi în urmă, destul de anxioși, 
mai ales că se lăsase noaptea. Am trecut cu frică printr-o 
pădurice, pe drumuri de țară și în sfârșit am ajuns fără nici cel 
mai mic neajuns în fața cabanei unde locuiau cei ce ne 
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invitaseră.  
Am stat câteva zile la Gizela și soțul ei Berndt (fost pilot 

de supersonice în aviația RDG), fiind foarte bine primiți (în 
stilul nemțesc, adică mai sobru, dar corect), gazdele 
străduindu-se să ne ofere tot ce considerau ei că este 
necesar. În acest sens, s-au mutat într-o pivniță, situată sub o 
terasă, nouă cedându-ne dormitorul și camera de zi. Era o 
vară foarte călduroasă - luna august 1990, luna în care Irakul 
a invadat Kuweit, invazie despre care am aflat acolo. Se făcea 
baie în lac de câteva ori pe zi - toți cei din satul (de vacanță) 
mergeau la lac când li se părea că nu mai suportă căldura. 
Lacul era de dimensiuni mai mici, ca cel de la Snagov și cu 
apă destul de rece - nu avusese când să se încălzească în acea 
vară. Pentru mine nu a fost o idee înțeleaptă să mă îmbăiez, 
astfel că m-am ales cu o durere / înțepeneală a umărului 
stâng, rezultată din combinația apă rece plus geamul de pe 
partea mea deschis în timpul călătoriei - nu știam pe vremea 
aceea ce înseamnă climatizare! Familia germană a văzut cât 
mă chinuiam cu durerile și m-a dus la o policlinică în oraș, de 
trei ori, unde de fiecare dată speram să găsesc un doctor 
care să știe vreo limbă în care să ne înțelegem. Mi-am adus 
aminte că în anii studenției mele, la Facultatea de Medicină 
din București erau foarte multe nemțoaice din RDG care 
studiau acolo și mi-am zis că poate-poate nimeresc la una 
dintre acelea. N-am avut noroc în nici un fel, astfel încât 
consultația se asemăna cu cea făcută unui câine, adică mă 
văităm atunci când mi se făceau mișcările de braț ce trebuiau 
să le indice celor ce mă consultau unde era “buba”. Mi-au 
făcut niște infiltrații, care oricum m-au ajutat să pot conduce 
pe tot parcursul călătoriei, dar de acele dureri nu am scăpat 
(ba chiar s-au agravat) decât peste niște ani, după 
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tratamente la băi. 
După ce, la rugămintea noastră, gazdele ne-au dus la 

Berlin, ca să vedem cum arată Zona Occidentală, fără viză, le-
am mulțumit și am plecat spre zona de vest a Germaniei 
democrate, zona pe unde nu mai călcaserăm. La Dresda am 
văzut ruina bisericii Sf. Maria, păstrată că remember al 
războiului. Am făcut scurtă ”escală” la Mittweida, la domnul 
Vlădăreanu, pe care l-am regăsit plin de viață și la fel de 
ospitalier. Nu a ezitat nici o clipă în a ne caza, cu “oferta” de 
bere inclusă și chiar de a ne face cadou un ”plin” de benzină. 
Minunat om! Următorul sejur a fost la Jena, unde ne-am 
cazat într-unul din căminele vestitei fabrici Zeiss de aparate / 
lentile foto. Cazarea era onorabilă, atât ca preț, cât și confort, 
dar am constatat cu uimire că suntem înconjurați de … 
vietnamezi! Erau zeci, mai ales cupluri, care veniseră aduși la 
indicațiile partidului unic și nu mai vroiau să se mai întoarcă, 
deși războiul se terminase de mult și “tovarășii” lor din Nord 
stăpâneau toată țara. De la Jena am făcut călătorii de câte o 
zi la Weimar și la Erfurt, drum care m-a necăjit mult din cauza 
unei defecțiuni la carburatorul mașinii - necaz care a început 
încă din țară. Motivul era că acel carburator foarte sofisticat 
(cu două camere) s-a dovedit a fi și foarte mofturos - nu 
accepta nici un pic de apă în benzina cu care alimentam, 
condiție destul de greu de îndeplinit în acele vremuri! Mi-am 
adus aminte de un remediu despre care citisem undeva: să 
torn câteva zeci de mililitri de alcool tare în rezervor. Cum nu 
aveam așa ceva, am mers la o farmacie în Erfurt ca să 
cumpăr, dar am fost refuzat din prima pe motiv că nu am… 
rețetă! Nu cred că era convinsă farmacista că nu am de gînd 
să-l beau! Cu sigurele cuvinte în nemțește pe care le-am 
găsit, ”motor kaput”, am înduplecat-o pe farmacistă să o 
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întrebe pe șefa ei dacă poate să mă ajute. Rezultat favorabil 
și așa am putut să scăpăm de necaz, am continuat călătoria 
și, până am vândut-o, ca să nu mai am probleme am aplicat 
mereu aceeași soluție. 

În Cehia (cum a devenit mai târziu, după despărțirea de 
Slovacia), ne-am instalat în campinguri, la căsuță, în zona 
Boemiei, la Hradec Kralove, și în alt camping în apropierea 
unui vestit circuit de moto (din păcate nu mai îmi aduc 
aminte numele). Era foarte comod, foarte curat în acele 
căsuțe, în apropiere găseai tot ce trebuie pentru mese - 
merindele noastre se terminaseră. Pentru că era o adevărată 
invazie de viespi, am văzut cum se protejau ceilalți “locatari” 
- cu ajutorul unei sticle de bere în care se turna puțină 
marmeladă sau gem și în care atunci cînd insectele atrase de 
dulceață produsului intrau și nu mai puteau ieși, cu o astfel 
de procedură scăpai de musafirii care invadau mesele. 
Această a fost prima noastră călătorie “afară” după 1989. 

După această prima aventură, am “prins gustul” și am 
început să facem planuri pentru alte evadări pe cont propriu, 
deși mulți din apropiații noștri le considerau cam îndrăznețe 
(vecine cu inconștiența) pe motiv că într-o excursie 
organizată scapi de toate problemele ce pot apărea în cursul 
călătoriei (cazare, obiective de vizitat), ești condus tot timpul 
pe trasee verificate de alții. Nu am plecat urechea la temerile 
și sfaturile lor și am continuat a călători în lumea largă, acolo 
unde credeam că merită să mergem, prin mijloace proprii. 
Am ales mereu destinații în țări pe care ne doream de mult 
să le vedem, documentindu-ne în prealabil atât asupra 
itinerariului, cât și a opririlor mai lungi de o zi. Am plecat de 
cele mai multe ori cu mașina, dar și cu avionul, atunci cînd 
destinațiile erau prea îndepărtate - cazul Portugaliei, Spaniei, 
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Israelului, Finlandei sau Turciei și era incomodă sau chiar 
imposibilă o asemenea călătorie.  

Când plecam cu automobilul, stabileam de acasă un 
itinerar și încercam să ne ținem de el, iar pentru aceasta, 
“copilotul” Anca avea grijă să nu ne rătăcim. Chiar și atunci 
cînd ne-am “permis” să ne cumpărăm un GPS, eu tot o 
consideram pe ea mult mai de încredere! Aveam un Atlas 
automobilistic al Europei, editat în Germania, care ca toate 
lucrurile nemțești era foarte exact și deosebit de detaliat, așa 
că n-am plecat niciodată fără el, deși mai aveam și alte hărți 
ale țărilor prin care treceam sau opream pentru mai multe 
zile. În drumurile noastre cu mașina am căutat ca etapele să 
nu fie exagerat de lungi (mai ales că eu eram singurul șofer), 
în funcție de țara pe care o străbăteam și de destinație sau 
de data rezervărilor la cazare. Făceam opriri pentru o noapte 
în mici localități, la hanuri, pensiuni și mai rar la hotel. În 
Austria sau Germania era foarte comod, sigur și destul de 
ieftin. În general, astfel de “halte” erau maximum două, alese 
pe drumul spre destinația principală a excursiei noastre.  

În unele dintre cazurile în care am călătorit cu avionul, 
am închiriat un autoturism, cu preluare încă de la aeroport 
sau de la o agenție din oraș, dacă ne propuneam ca primele 
zile să nu facem deplasări în afara acelui oraș. Am ales 
această modalitate de a călători și către alte destinații din 
țara respectivă și uneori chiar trecând și în altă țară. Ne-am 
acomodat repede cu un astfel de “mijloc de transport” și cu 
foarte puține excepții nu am avut probleme. Rezervările în 
orașele “țintă” le-am făcut în principal “online”, prin site-uri 
specializate, după studierea atentă a ofertelor și uneori cu o 
corespondență asiduă cu viitoarele gazede. În cele ce 
urmează am încercat să adun, în câteva capitol, unele 
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impresii și amintiri din călătoriile făcute în decursul a cca 20 
de ani. Cele descrise mai jos reprezintă un cumul din cele 
trăite în diverse călătorii, mai multe sau mai puține, prin 
țările respective. Nu am pretenția că în peregrinările noastre 
am surprins tot ce merită văzut și descris și nici nu am scris 
un ghid de călătorie pentru cei ce vor avea răbdarea să 
citească cele scrise în această “compunere”. 

Prin “cizma italică” 
Am conceput acest capitol pentru că Italia a fost cel mai 

des vizitată de noi, începînd cu anul 1995. De ce ne-am legat 
atât de mult de Italia? În primul rând pentru că ne descurcam 
destul cu bine cu limba, mulțumită profesorilor noștri din 
Liceu, de limba franceză - minunații soți Bâzu - și limba latină,  
predată de alți doi soți, Simionescu - acele cunoștințe 
acumulate în adolescență, la care s-au adăugat contactul cu 
rudele mele din partea mamei, stabilite încă din 1947 în 
Italia, s-au dovedit a fi definitorii. Apoi, după limbă, a fost 
muzica unor interpreți atât de îndrăgiți ca Adriano 
Celentano, Mina sau Giani Morandi, gastronomia unică în 
lume cu vestitele paste sau pizza (în orice colț de Europa, ca 
să fim siguri ce mâncam, comandam o pizza!), amabilitatea 
marii majorități a locuitorilor și, nu în ultimul rând, cafeaua 
pe care o consider cea mai bună din lume (nu am fost în 
Brazilia, ca să o pot compara), indiferent unde o bei - pe 
autostradă, la micile baruri sau în casele localnicilor. Pentru 
noi era o încântare atunci când intram în primul bar pe 
autostradă și, învăluiți de o melodie ce se auzea din 
difuzoare, cântată să zicem de Eros Ramazotti, să savurăm 
prima cafea! Și dacă adăug faptul că întreaga țară e un 
Muzeu, nu există colț unde să nu găsești vestigii de la etrusci 
sau romani, să nu iei cunoștință de minunile Renașterii, în 
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arhitectură, pictură sau sculptură, nu se poate să nu-ți 
dorești să revii mereu. Cu excepția unei singure călătorii, în 
ajunul Crăciunului 2010, cînd am folosit avionul, am călătorit 
cu mașina și pot să spun că mi-a fost foarte comod. Chiar 
dacă unele costuri cu carburantul sau autostrada sunt mai 
mari ca în alte țări, șofatul în Italia are un farmec aparte 
pentru mine. Ca un exemplu este faptul că pe mijlocul 
autostrăzilor din Sud sunt plantați leandri de mai multe 
culori, iar vederea lor, chiar la viteză mare, îți dă impresia că 
mergi printr-o grădină! Pe autostradă nu trebuia să ne facem 
probleme cu alimentarea mașinii sau a noastră pentru că 
puteam găsi peste tot o tavola calda, la orele stabilite pentru 
dejun sau un panino”, în afara acelor ore, la care să alături 
un café stretto. Ne opream la câte un Autogril, pe 
autostradă, nu doar ca să se dezmorțească șoferul, ci și ca să 
bem o cafea ce avea efectul ei pentru drumul ce urma. Dacă 
e să pui în balanță acele opriri de pe autostrăzile italiene cu 
cele din Austria, faimoasele Rosenberger, bineînțeles că cele 
din urmă ieșeau în avantaj în ceea ce privește arhitectura, 
designul interior și mai ales amplasarea lor, astfel încât să-ți 
ofere un peisaj minunat dacă alegeai să te așezi la o masă cu 
vederea spre Alpi! Totuși, atunci când intram în Italia pe 
autostradă, ne opream la prima Aria di servizzio ca să bem o 
ceșcuță minusculă cu cafea și astfel știam că am ajuns în 
patria lui Verdi, Michelangelo, Rafael, dar și a lui Al Bano! Ar 
mai fi și altele care au făcut ca Italia să fie mai ”specială” 
pentru noi: automobilele produse cu contribuția unor 
carosieri unici, cum au fost Pinifarina, Ghia sau Bertoni, vinuri 
pentru toate gusturile (cum poți să uiți un vin ce se numea 
rosso amabile?), înghețata ca produs artizanal, cu zeci de 
arome și, în fine, pastele cu sos de roșii coapte și ulei de 
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măsline, din Sud, iar deasupra cu parmigiano. 
Paranteză (amplă): Eu am avut norocul să mai ajung în 

Italia (chiar de două ori) înainte de acea prima călătorie 
făcută cu Anca și experiențele trăite în acele călătorii m-au 
marcat mult, mai ales dacă ținem seama că s-au petrecut în 
timpurile în care era o adevărată victorie - înainte să devină 
aventură. De acele amintiri m-am folosit ca să devin un fel de 
ghid pentru cei ce m-au însoțit în călătoriile următoare. În 
primul rând, a contat mult întâlnirea cu “autostrada”, care a 
fost o revelație pentru cineva care condusese în România 
doar pe drumuri în majoritate covârșitoare de doar 7 m 
lățime. Apoi, “dotările” autostrăzilor, cu tot ce puteau ele 
oferi atunci când te opreai, astfel că îmi doream să “trag pe 
dreapta” când le vedeam anunțate cu 2 km înainte. Apoi au 
fost târgurile stradale (mercatto) ținute săptămânal în micile 
localități sau chiar zilnic în orașe mari. În acele târguri era o 
plăcere să te plimbi, chiar dacă nu cumpărai ceva, ascultând 
ofertele venite de la cei cu marfa expusă în camioane sau 
rulote special amenajate pentru a arăta ce aveau de vândut. 
În plus, mirosurile care veneau de la legume sau fructe, de la 
brânzeturi sau mezeluri sau variația nemaivăzută pentru 
cineva venit de la 45 grade latitudine nordică a produselor 
mării: calamari, caracatițe, scoici uriașe, pești spadă și alte 
vietăți venite din mare – toate garantate că roba fresca 
(adică proaspete). Mai găseai în acele tîrguri și lucruri de 
îmbrăcăminte sau încălțăminte, dar farmecul îl făceau cele 
descrise mai sus. Remarcabil era faptul că odată ce orele 
pentru care era permis acest comerț stradal  se sfârșeau, 
totul se strângea, negustorii plecau în camioanele sau 
rulotele lor, iar apoi veneau oamenii primăriei care curățau 
locul, astfel că după ceva timp nu mai recunoșteai strada 
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care fusese atît de încărcată de tarabe și plină de 
cumpărători. Cu Anca am văzut unul similar în piața centrală 
din Rimini și a fost foarte impresionată când a văzut cum 
după orele prânzului mașini ale salubrității orașului luau cu 
asalt platforma, adunând tot ce rămăsese în urma acelui act 
de negoț.  

Am ținut să o duc pe Anca în două locuri minunate ce îmi 
fuseseră revelate de mătușa și unchiul meu: Mănăstirea 
Certosa de Pavia și Palatul Boromeo de pe Isola Bella din 
Lacul Maggiore. Certosa de Pavia impresionează de la prima 
vizită și nu o poți ocoli atunci cînd ești în preajma capitalei 
Lombardiei. Isola Bella face parte dintr-un mic arhipelag, 
împreună cu Isola Madre și Isola Pescatorri, aparținând 
familiei Boromeo, ce a dat chiar și un papă - cu statuie uriașă 
în orașul Arona, tot pe malul aceluiași lac. Palatul se prezintă 
cu stil foarte eclectic și cu o grădină luxuriantă, creată parcă 
pentru a fi “prova” unui vas ce plutește maiestos pe apele 
lacului. (Paranteză închisă.) 

În anii de început, când încă nu eram în UE, am 
întâmpinat destule greutăți ca să putem pleca - era nevoie de 
viză Schengen, iar ca să o obții, trebuia fie să apelezi la o 
firmă de turism și pe cale de consecință să cumperi ”servicii” 
de la aceasta, fie să te bați, la propriu, cu alți solicitanți la 
porțile ambasadei Italiei din București. Cu prima variantă am 
avut noroc și am putut pleca pentru un sejur într-o stațiune 
la mare, lângă Rimini, cu un plus de rezervări la Roma și 
Florența. Am avut noroc cu un ”partener” italian al celor din 
Ploiești, foarte amabil și care ne-a asigurat toate cazările în 
condiții bune. Pentru că era prima dată când aveam ocazia să 
merg împreună cu Anca în țara pe care amândoi o iubeam, 
am fost foarte fericiți să ne vedem “pe drum”, îmbarcați într-
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o Dacie abia cumpărată, dar care ne-a făcut multe necazuri, 
încă de la plecare. La acea dată, industria auto de la noi era 
mai jos în ceea ce privește calitatea decât înainte de 1989. 
Pentru că bănuiam ceva, am plecat cu o groază de piese de 
schimb în portbagaj, luate în urma sfaturilor primite de la tot 
felul de prieteni. A fost straniu că din toate cele cărate de noi 
o singură simplă garnitură de la pompa de benzină a trebuit 
să o schimb de trei ori! Și nu a fost singurul necaz pe care l-
am avut, chiar până să ajungem la Arad. Dar pentru că 
dorința de a pleca și nerăbdarea de a ajunge la destinația la 
care visasem ultimele săptămâni erau mari, am trecut peste 
acele neplăceri și, cu o doză mare de curaj (inconștiență?), 
am continuat drumul prin Ungaria, unde am înnoptat în 
apropiere de granița cu Austria (la Veszprem), într-un motel 
foarte cochet, proprietatea unui olandezo-ungur ce se 
hotărâse să-și investească banii în acel loc. Prima cazare în 
Italia am avut-o la Lido di Jessolo, în apropierea Veneției, o 
stațiune la marea Adriatică, la un hotel care era gestionat de 
o pereche italo-română, soția fiind din Câmpina, iar 
informația și adresa avându-le din țară, de la plecare. 
Gazdele ne-au ghidat cum să ajungem la Veneția în cel mai 
scurt timp și comod: autobuz și apoi vaporetto până în Piazza 
San Marco. Am urmat indicațiile și așa eu am revăzut cu 
emoție și plăcere, iar Anca pentru prima dată, orașul Dogilor. 
Seara ne-am întors cu aceleași mijloace de transport, am 
dormit și apoi am plecat către stațiunea Bellaria, de lîngă 
Rimini, acolo unde aveam rezervare și trebuia să ne întâlnim 
cu partenerul firmei de turism din Ploiești. Ne-am întâlnit 
destul de ușor, am fost conduși la gazdele noastre - o 
pereche de oameni în vârstă care aveau acea casă 
încăpătoare și unde închiriau pe timpul verii două 
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apartamente. Ei aveau de fapt domiciliul în Franța și veneau 
numai vara acolo. În zilele petrecute acolo, am căutat să 
vedem câte ceva din ce ni se oferea, la distanțe rezonabile de 
locația sejurului. Așa am ajuns la Ravenna, la Rimini sau 
Gradara și chiar în alt… stat: San Marino. La finalul șederii la 
Bell Aria, am plecat spre Sud, conform itinerarului și 
rezervărilor făcute. 

Primul loc a fost Roma unde am ajuns împreună de două 
ori (eu mai fusesem înainte). La data la care am ajuns acolo, 
încă nu aveam în plan să “colindăm” pe toate cele pe care le 
știam din cărți sau povestiri ale altor călători. Orașul Etern 
este o destinația magnifică, chiar dacă nu îl vezi (numai) ca 
pe un loc sfânt. Ești atât de copleșit de piețe vestite, biserici, 
monumente, clădiri istorice, parcuri și locuri ce trebuie 
neapărat văzute, încât dacă nu îți faci un plan corespunzător 
zilelor pe care le ai la dispoziție, poți sfârși prin a te declara 
învins de emoție și oboseală fizică, constatând la final că ai 
ratat o mulțime de lucruri. Cumpărasem cu mulți ani înainte 
un Ghid Michelin al Italiei, care s-a dovedit a fi un excelent 
călăuzitor de pași și extrem de bogat în informații. Mai 
cumpărasem unul pentru Paris și apoi ne-am ținut obiceiul și 
ne-am aprovizionat cu altele ce ne puteau ajuta în călătoriile 
noastre.  

Revenind la Roma, am căutat să ne împărțim timpul atât 
pentru epoca romană, cât și pentru cea de după. Vizita la 
Vatican e întotdeauna o provocare și un examen de 
rezistență fizică și emoțională, indiferent dacă e vorba de San 
Pietro, de Capela Sixtină sau de Camerele lui Rafael. Alergi în 
neștire să vezi, în interiorul uriașei Bazilici, opera comună a 
lui Bramante și a lui Michelangelo, Pieta, opera de tinerețe a 
acestuia din urmă, semnele (mărcile) de pe pardoseala de la  
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San Pietro, cu reperele (distanțele până la altar) 
corespunzătoare altor biserici ce ar încăpea în ea, 
baldachinul făcut de Bernini cu bronzul porților Panteonului 
lui Agrippa, mormântul Sfântului Petru și, pentru cine mai are 
putere să se urce în cupolă, piața proiectată de Bernini, cu 
cele patru rânduri de coloane a căror rază de “proiectare” se 
găsește în două puncte aflate în apropierea fântânii centrale. 
Când te poziționezi pe unul din ele, se vede … doar un singur 
stâlp al galeriei de pe acea latură.  

După ce termini cu San Pietro, trebuie să te așezi la o 
coadă ce se întinde pe lângă zidurile Cetății eterne, ca să intri 
în ea urcând o scară miraculoasă (botezată acum Bramante), 
unde te vezi cu cei ce coboară, dar nu te poți întâlni, un fel de 
sens unic! Pentru Capela Sixtină ar trebui rezervată, numai 
pentru ea, o zi întreagă, pentru că “vizionarea” picturilor de 
pe pereți sau plafon, necesită fracțiuni de oră și o poziție 
bună la ”sol”, în mijlocul a zeci de turiști care vor să-și 
găsească unghiul cel mai bun ca să vadă sau să fotografieze 
pe ascuns (!) tot ce li se pare că merită fi luat cu ei, nu numai 
în memorie. Roma e mare, atât ca întindere, cât și ca locuri 
unde trebuie să ajungi neapărat, cu sau fără ajutorul Ghidului 
Michelin, fără să ții cont de oboseală sau timpul pe care îl ai 
alocat înainte să ajungi acolo. Așa cum scrie în acest Ghid, nu 
trebuie să ratezi Colosseumul, biserica San Pietro in Vincoli, 
unde poți admira și fotografia statuia lui Moise a aceluiași 
mare artist care a fost Michelangelo Buonarroti, biserica 
Santa Maria Maggiore, unde se găsește cel mai mare altar 
din mozaic sau Termele lui Caracalla. Pentru noi, românii 
veniți din vechea Dacie, o datorie de onoare este să vedem 
Columna lui Traian și, plecând de la ea pe Via de Forri 
Imperiali, să studiem cu atenție și emoție harta Imperiului 
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Român în anii lui Traian, unde este conturată perfect Dacia! E 
locul unde aș duce forțat pe cei ce ne contestă latinitatea și 
existența pe acest pămînt a strămoșilor noștri. Am avut altă 
emoție când, stând în fața intrării unui ”lapidarium” din 
vecinătatea statuii lui Marc Aureliu, a piațetei Capitolului (cel 
salvat de gâște) și a scării proiectate de Michelangelo, am 
văzut cioplit în piatră steagul dacilor - cel cu lupul, parcă 
bătut de un vînt puternic! Interesantă este legenda legată de 
faptul că din toate statuile împăraților romani, cea a lui Marc 
Aureliu a rămas “netopită” sau dărâmată, totul fiind o 
confuzie… s-a crezut că este a lui Constantin, care nu mai era 
păgân! De altfel, referitor la pierderea multor vestigii 
valoroase rămase de la Imperiul Roman, se spune că ce s-a 
distrus e opera “barbarilor și Barberinilor” - aceștia din urmă 
fiind o familie care a ”dat cardinali și papi” și care a folosit 
marmura sau piatra din edificiile construite de cei considerați 
că pagâni. 

Toscana, leagăn al Renașterii. În această regiune a Italiei 
trebuie să revii de mai multe ori ca să poți vedea sau 
descoperi tot ce e mai de preț făurit în acele vremuri care au 
luminat întunecatul Ev Mediu. ”Perla coroanei” este bine 
înțeles Firenze sau Florența, cum îi zicem noi, unde simți 
“răsuflarea” artistică a unor titani în pictură, sculptură, 
poezie sau arhitectură, ca Giotto, Michelangelo, Leonardo, 
Vassari sau Dante. Exemplul cel mai bun este oferit de 
Biserica Santa Croce, pe care o consider un adevărat 
Panteon, unde se odihnește o mare parte dintre artiștii care 
au trăit și au creat în capitala Toscanei. Cuvintele și 
capacitatea mea de a scrie ce m-a impresionat în această 
regiune a Italiei sunt prea sărace și lipsite de talent față de ce 
am avut ocazia să dau cu ochii: creații despre care doar 
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citisem sau auzisem de la alții mai norocoși ca mine, ziceam 
eu pe atunci, când o asemenea călătorie era tot atât de 
imposibilă ca una în direcția Lunii! Bazilica / Domul Santa 
Maria dei Fiori, cu cupola sa uriașă construită de Bruneleschi, 
față în față cu Baptisteriul renumit prin acea Poartă (a 
Raiului) realizată de Ghiberti, Palazzo Vechio cu Galeria Lanzi 
din față, Ponte Vechio peste Arno, cu galeriile lui deschise 
sau secrete, Galeria Uffizzi, Biserica Santa Maria Novella, 
unde poți vedea începuturile în pictură ale lui Michelangelo 
sunt atâtea locuri în care te poți “scufunda” în frumos, cu 
riscul de a-ți pierde graiul sau chiar răsuflarea. 

Toscana nu înseamnă, din fericire, numai Florența, ci și 
alte minunății care așteaptă de secole să fie vizitate și 
admirate. Nu sunt departe orașe precum Pisa, cu a sa Curte a 
Miracolelor, plină de turiști care se pozează încercând să 
”sprijine” vestitul turn înclinat, dar și cu un minunat Dom în 
vecinătate, plus un “Baptisteriu”. Puțin mai la Sud se află o 
altă perlă, Siena, care pe lângă bijuteria Domului îți oferă 
prilejul de a vedea celebra Piazza del Campo, unde se 
desfășoară anual un concurs, să-i zicem hipic, la care 
participă cai și călăreți din fiecare “cartier” al orașului. Tot 
acolo se află unul dintre cele mai înalte turnuri din Italia, 
“Torre Mangia”, de 88 de metri, situat vis-a vis de o fântână 
la care se adapă sute de porumbei. 

San Giminiano, cu turnurile lui, Voltera, adevărată 
“capitală a alabastrului”, Lucca, Livorno, Viareggio, stațiune 
la mare destul de exclusivistă, sunt alte locuri pe care 
neapărat am vrut să le vedem măcar pentru câteva ore și, 
odată ce am reușit să le trecem în ”palmares”, am fost 
satisfăcuți, dar cu o urmă de părere de rău că nu avem mai 
multe zile dedicate acestui minunate regiuni. 
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În Nordul peninsulei se află două mari orașe, care se 
întrec de sute de ani: Torino și Milano. Italienii descriu foarte 
simplu în ce constă rivalitatea dintre capitala Piemontului și 
cea a Lombardiei: Torino e “frumusețea” (belezza) iar Milano 
este “mărirea”(grandezza). Torino are Domul unde se află 
“Sfântul Giulgiu”, Mănăstirea Superga, unde sunt 
înmormântați regii Piemontului (și de al cărui zid s-a izbit 
avionul ce aducea acasă, în 1949, vestita echipa de fotbal 
Torino, a orașului), Molla Antoneliana, care este o realizare 
inginerească remarcabilă, Borgo Medievale de pe malul 
râului Po, care adăpostește mici ateliere cu meșteșuguri din 
alte timpuri și pe cale să dispară și, neapărat, Muzeul Fiat. 
Oferta pe care o face Milano este la fel de valoroasă și 
tentantă: maiestosul Dom, alb strălucitor, cu sutele sale de 
statui de pe acoperiș, culminând cu Madonina, ce strălucește 
poleită în aur la cea mai înalta cotă a edificiului, 
Castelul Sforza unde am putut admira Pieta Rondanini a lui 
Michelangelo, Cina de taină a lui Leonardo, pe care o poți 
descoperi (cu rezervări făcute cu mult înainte) în trapeza 
Mănăstirii Santa Maria delle Grazie, denumită Cenacollo, 
lucrare făcută și mai celebră de un roman la modă, Muzeul 
Tehnic, unde cu ajutorul studenților de la Politehnică s-au 
realizat machetele invențiilor inginerești ale lui Leonardo, dar 
și un submarin care a fost folosit de NATO în timpul 
“războiului rece”, Parcul Sempione, cu Arcul de la Pace, unde 
se desfășoară festivaluri sau spectacole diverse tot timpul 
anului. Prin Galeriile Vittorio Emmanuele, arteră cu magazine 
dintre cele mai scumpe, care, din păcate, au înlocuit cafenele 
vestite, cu taurul realizat din mozaic amplasat la intersecție și 
unde milanezii vin să apese cu un picior pe o zona intimă a 
animalului, gest care le va aduce noroc (!?), se ajunge în piața 
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Teatrului ”alla Scala”, piață în care se află amplasată statuia 
lui Leonardo, înconjurată la bază de o serie de “discipoli și 
ucenici”. Milanezi o numesc sale e pepe - adică obiectul de 
veselă pentru sare și piper. La parterul și subsolul galeriilor 
era pe vremuri magazinul celebrei edituri “Casa Riccordi” 
care după fuziunea cu o firmă de peste ocean a dispărut. În 
apropiere de Milano se află o mănăstire cisterciană ale cărei 
clădiri pot fi considerate bijuterii arhitecturale și care ascund 
obiceiuri deosebit de stranii ale vechilor monahi. Este vorba 
despre Certosa di Pavia, care acum este în grija unor călugări 
benedictini (care prepară și un lichior cu numele ordinului 
lor). Cea mai somptuoasă clădire este cea a bisericii 
construită de familia Visconti și unde se găsește și mormântul 
lui Lodovico Morro-Sforza, unul dintre tiranii Milanului, care 
a contribuit substanțial la decorarea lăcășului. După una 
dintre vizite, la magazinul de la ieșire, am avut plăcuta 
surpriză că se ofereau pentru vânzare icoane pe sticlă... 
realizate în România.  

Așa cum am mai spus, Italia îți oferă în orice colț al ei 
ceva ce te va interesa și fermeca. În zona lacurilor din Nord, 
Como, Garda sau Maggiore, am putut întâlni localități, 
peisaje sau clădiri pe care numai în acele locuri le poți vedea. 
Orice plimbare cu un vapor pe acele lacuri e o desfătare 
pentru ochi și o relaxare a minții. Pe trotuarele de lângă lacul 
Maggiore sunt plantați palmieri, pe care atunci când i-am 
văzut prima dată nu mă puteam împacă cu gândul că pot trăi 
în vecinătatea celor mai înalți munți din Europa, Alpii. În plus, 
poți avea o surpriza ca mergând cu mașina în jurul lacului 
Maggiore să ajungi deodată… în Elveția vecină! 

Despre Bologna aflasem dintr-un roman de farmecul 
deosebit al “galeriilor”, ce se întind pe mai mult de 40 km în 
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lungul bulevardelor sau străzilor, oferind călătorilor umbră în 
arșița verilor sau adăpost pe vremuri ploioase. Am mers și 
noi pe sub acele galerii după ce am intrat în marea Catedrală 
închinată Sfântului Petru (San Petronius). Bologna mai are 
două “mărci” ce o fac deosebită de alte orașe italiene: este 
numit “orașul roșu”, din cauza preferințelor electoratului 
local pentru partidele de stânga și cea de a doua, Bologna 
grassa, care face trimitere la faptul că în acest oraș se 
mănâncă bine! Ca verificare pentru prima dintre ”mărci”, am 
putut constata că în piața centrală există o placă memorială 
ce înscrie numele celor ce au luptat (ca partizani?!) în timpul 
ultimului război. Cea de a două “marcă” am verificat-o la 
mesele așezate în plină stradă ale restaurantelor ce 
împânzesc zona centrală, unde meniurile sunt variate, iar 
“bucățele” produse în bucătării nu le poți uita.  

Mai în sud, nu se poate să ocolești Napoli și trebuie să te 
conformezi zicalei vedi Napoli, poi mori, dar care de fapt 
înseamnă că după ce vezi orașul, trebuie să mergi și la altă 
localitate cu numele Mori! Orașul, așezat pe malul Mării 
Tireniene și la poalele Vezuviului, a fost stăpânit de neamuri 
venite din afara peninsulei și te uimește cu castelele și 
fortărețele construite de aceia. Cu mândrie specific 
napoletană ți se recomandă să vezi Galerii asemănătoare cu 
cele din Milano sau Teatrul care rivalizează cu La Scala. De la 
Napoli ajungi ușor la Pompei, unde trebuie să rezervi cel 
puțin o zi în care să poți “bate cu pasul” tot ce a rămas după 
erupția din sec. I a vulcanului Vezuviu. Vizita este și o 
încercare fizică, prin faptul că trebuie să străbați ulițele 
pavate cu bolovani, să urci sau să cobori diverse trepte, iar 
dacă e și o zi călduroasă, simți că “te topești” chiar dacă ai 
umbrelă și o sticlă cu apă. Anticul oraș uimește prin riguroasa 
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sistematizare, cu unghiuri drepte la intersecții, o amplasare 
distinctă a zonelor de comerț, de distracție și de locuit, dar și 
prin dotările pe care le oferea locuitorilor: forum, băi publice 
extrem de sofisticate și cu instalații pentru apă caldă și rece, 
palestre și arene pentru spectacole sau alergări. Napoli oferă 
și portul de la care se ia vaporetto spre insula Capri. Noi nu 
am avut norocul să ajungem în acea vestită insulă din motive 
ce au ținut de vreme (furtună, nu plecau ambarcațiunile) 
sau… nu mai erau locuri la excursia în care voiam să ne 
înscriem. Mi-am zis că nu ne-a fost dat să o vedem în viața 
aceasta! Nici să avem un sejur în capitala Camorei nu ne-a 
fost dat, deși rezervaserăm la o pensiune cu referințe bune, 
dar când am încercat să ajungem la ea, am constatat că era 
foarte departe, pe dealurile din jur, iar drumul până acolo, 
prin oraș, era o succesiune de curbe strânse, mărginite de 
garduri, în mare parte distruse de întâlniri cu automobile ale 
băștinașilor! De fapt, traficul în Napoli și în localitățile 
limitrofe îți oferă o mulțime de senzații tari, iar aspectul 
exterior al automobilelor (majoritatea, de gabarite mici) nu 
face altceva decât să-ți confirme caracterul aventuros al unei 
“plimbări” prin Napoli. În disperare de cauză, am căutat un 
alt loc de dormit mai aproape de mare, dar când am văzut 
cum arătau localitățile prin care treceam, pe un drum 
național, am abandonat ideea îndreptându-ne către Nord, pe 
vestita Via Romea. La limita înnoptării, am găsit un hotel care 
ne-a oferit găzduire surprinzător de repede. Nu știam de ce… 
Respectivul hotel putea foarte bine să fie introdus într-un 
scenariu cu ”Familia Adams”. Nu știu dacă mai erau încă 
două camere ocupate, singura activitate era o discotecă (și 
aia aproape goală), dar care ne-a ținut treji până aproape de 
trei dimineața. În holul de la parter, patronatul, împreună cu 
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soțiile, toți îmbrăcați de seară, erau așezați să privească la un 
meci de fotbal al Italiei și, imediat după ce s-a terminat, au 
plecat, probabil spre Napoli. A doua zi dimineață, bucuroși că 
nu ni s-a întâmplat nimic fizic, vreun perete sau plafon ce 
puteau să se prăbușească (!), am mers la recepție să ne 
achităm șederea și am observat ”patronatul”, îmbrăcat în 
costume negre, citind ziarele, dar de formele de plată și mic 
dejun se ocupa același individ care asigura recepția, prepara 
cafeaua, întocmea facturi și… mai ales păzea parcarea pe 
timpul nopții. Față de această ultima funcție, i-am mulțumit 
Cerului când am văzut că mașina și conținutul ei erau intacte. 
Până la urmă, am găsit a doua zi un complex pe malul marii 
Tireniene, într-o stațiune care se chema Baia Domitia (se află 
pe drumul construit de imparatul Domițian), complex ce 
cuprinde bungalowuri, vile și un hotel de 4 stele, totul 
adumbrit de o pădure de pini. Am închiriat un apartament 
într-un bungalow foarte spațios, aproape de mare și în fața 
unei piscine olimpice, amplasată la rândul ei lângă terasa 
restaurantului hotelului. Parcă în compensație față de 
noaptea petrecută în ”hotelul groazei”, ne-am simțit minunat 
în acel loc. Serile, am avut parte de adevărate concerte 
susținute de instrumentiști sau soliști vocali ce se produceau 
pe terasa restaurantului, cu noi ca spectatori pe terasa 
noastră, cu un păhărel de limoncello în față. De la Baia 
Domitia am făcut o excursie cu autocarul printr-o agenție 
locală la Napoli și Reggia di Caserta. Autocarul “aduna” turiști 
din toată stațiunea și, sub conducerea unei ghide venite din 
fosta RDG, am pornit către Napoli. Acolo am avut o pauză de 
plimbare de capul nostru, dar nu mai înainte de a face o haltă 
la o cofetărie ”recomandată” de ghidă, pentru o cafea 
napoletană sau un “dolce”, de asemenea de-al locului. La fel 
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s-a întâmplat și cu dejunul, care trebuia să aibă loc tot la 
recomandarea ghidei și cuprindea neapărat o pizza 
napoletană. Am refuzat oferta și ne-am comandat fructe de 
mare, dar pentru această comandă nu am beneficiat de 
bonusurile casei! Pe drumul de întoarcere am vizitat castelul 
și (mai ales) parcul din Caserta. Parcul are două părți, cu 
stiluri distincte: unul, de influență franceză (modă Versailles) 
și altul de stil englez, amândouă bine îngrijite și cu farmecul 
specific. 

Veneția a fost un ”magnet” de la început pentru călătoria 
noastră și a fost prima destinație de “5 stele”, așa cum am 
scris mai sus. Insulele de lângă ea - Murrano și Burrano - le-
am descoperit mai tîrziu și ne-au completat imaginea acelor 
oameni din lagună care și-au ales o meserie, transformată în 
artă, aceea de a modela sticla. Localitățile brăzdate de 
canale, pe care sunt ”parcate” zeci de ambarcațiuni, cu 
clădiri vesel zugrăvite și care, în majoritate, au câte un cuptor 
de topit sticlă, dau un farmec deosebit. O vizită într-un 
atelier, unde îi vezi pe urmașii lui Hefaistos în lumina 
flăcărilor și care prin suflarea lor, magică parcă, fac să se 
nască o minune transparentă ce ia fel de fel de forme, după 
voința și geniul artizanului. Intrarea într-un magazin am 
asemuit-o cu priveliștea ce i s-a înfățișat lui Ali Baba după ce 
a rostit acea parolă! Zeci, sute de creații din cristalul cel mai 
pur atârnau de plafoane sau agățate pe pereți, înghesuite pe 
mese printre care înaintezi cu frică, nu cumva să provoci un 
dezastru! Când am ieșit dintr-o asemenea ”galerie” de artă, 
îmi jucau în față ochilor sclipiri în toate culorile spectrului 
luminos. Pentru că nu le puteam lua cu mine… m-am 
mulțumit cu o pereche de butoni. La toate vizitele pe care le-
am făcut în “orașul Dogilor” am avut norocul să nu ne prindă 
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o aqua alta, fenomen care se abate periodic peste lagună, 
dar la una din trecerile pe acolo am putut vedea urmările în 
interiorul Basilicii San Marco, unde minunata pardoseală 
mozaicată era toată numai “valuri”. O plimbare pe Canal 
Grande la prova unui vapor-bus mi-a oferit posibilitatea să 
filmez, cum m-am priceput mai bine, fabuloasele palate 
înșirate pe ambele maluri, dar cu urme vizibile ale umidității 
la nivelul parterului, mereu întrebându-mă cum se poate 
locui sau utiliza spațiul acolo? 

În alte țări latine 
Franța, Spania și Portugalia, țări de ginta latină, normal 

că ne-au tentat la fel ca și peninsula, locul unde frații alăptați 
de o lupoaică au fondat orașul devenit apoi imperiu și care a 
dat omenirii, printre multe altele, o limbă ca “rădăcină” și un 
cod legislativ. 

Franța s-a situat pe primul loc ca preferință în anii de 
început ai aventurilor noastre, mai ales Parisul. Și despre 
această capitală, ”oraș lumină”, e dificil de știut cât trebuie să 
aloci unei vizite. Mai mult decât în cazul altor orașe-capitală, 
Parisul a reprezentat pentru noi cea mai dorită destinație 
încă din timpul adolescenței, dorința alimentată de cărți ce 
făceau farmecul acelor timpuri (Dumas, Hugo sau Balzac), de 
profesori care au căutat să ne pună bazele unei culturi așa 
cum credeau ei că trebuie să o aibă un om ce a trecut prin 
școală și, nu în ultimul rând, de la acei norocoși ce avuseseră 
șansa să calce pe Champs Élysées. Această capitală a fost 
mereu un vis și apoi o țintă pentru generații întregi de 
români care au făcut un pic de școală și nu am să insist mult 
asupra celor ce am văzut acolo în decursul vizitelor noastre. 
Dar despre una din dezamăgirile noastre tot am să scriu. Am 
dorit foarte mult să văd Muzeul Brâncuși, despre care citisem 
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că se află la Centrul Cultural Pompidou, acea clădire ce a fost 
construită în anii ’70 în locul vestitelor hale, după îndelungi 
contestări publice, și pe care parizienii o numesc … 
Rafinărie, din cauza aspectului exterior. Am cumpărat bilet, 
am intrat în uriașul hol și apoi am luat la rând etajele, cu 
speranța că îl voi găsi pe Nea Costică la etajul ultim, unde era 
secțiunea de “artă modernă”. Degeaba. Nu era acolo și 
atunci am întrebat doi tineri custozi dacă știu unde îi pot găsi 
atelierul ce fusese mutat din Montparnasse. Întâi, cei doi nu 
au înțeles despre cine întrebam, dar după câteva clipe mă 
corectează pronunțând: ”Brancuzi”. Îi corectez, la rândul 
meu, inclusiv asupra originii sale și după asta aflu că 
respectivul atelier se află alături de Rafinărie, într-o clădire 
dedicată numai lui. Mă bucur că nu mai trebuie să cumpăr alt 
bilet, era valabil cel pe care îl aveam pentru Centru și mă 
grăbesc să intru cât puteam de smerit în încăperile înțesate 
de sculpturi, desene, fotografii și obiecte aduse din Oltenia. 
Caut cu înfrigurare o informație despre originea artistului, 
dar nu am noroc decât atunci cînd sub geamul unei vitrine, 
pe o pagină de carte a lui Oprescu, scria ceva de Hobița-
România. În rest, nimic, nimic! Lângă noi s-a alăturat o 
pereche din România, care imediat și-a dat seama (ca și noi) 
de lipsa de respect față de originea marelui artist și, 
împreună, ne-ar fi plăcut să-l luăm la întrebări pe ministrul 
culturii (special am scris cu litere mici), care fusese la Paris 
recent, dar care nu a găsit de cuviință să protesteze sau să 
încerce să corecteze din ce se scrie, expune și mai ales cu ce 
se mândresc franțujii. Pentru că acel ministru a plecat dintre 
noi, nu mai insist asupra comportării lui. Am să las această 
nemulțumire a noastră deoparte și vreau să menționez cât 
de mult ne-a emoționat vizita la muzeul Quai d’Orsay (o fostă 
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gară feroviară), unde am putut să admirăm ce am iubit mai 
mult în pictură: impresionismul, cu cei mai importanți 
reprezentanți ai săi (mutați din clădirea Jeux de Pomme) dar 
și arhitectura clădirii, cu o șarpantă metalică ce merită a fi 
declarată “monument al ingineriei”. 

În Paris am circulat numai cu mijloacele de transport în 
comun: metroul și autobuzele. Nu am ratat o plimbare pe 
Sena cu acele bateux mouche, ocazie cu care am putut 
admira podurile precum și clădirile emblematice de pe amble 
maluri. Într-una dintre vizite am putut fi spectatori la vestita 
paradă de 14 iulie pe Champs Élysées, dar desfășurată pe o 
ploaie mocănească, ce nu i-a deranjat deloc pe cei defilau și 
pe cei din public…, dar nici nu au fost prea fericiți, vorba 
uneia din gazdele noastre. 

Franța e o țară mare atât ca istorie și cultură, cât și ca 
întindere și niciodată nu ne-am propus să o cunoștem sau să 
o străbatem pe toată. În călătoriile pe care le-am făcut, am 
căutat să atingem acele regiuni sau orașe care rezonau cu 
cunoștințele noastre. Nu se putea ca într-o călătorie în 
această țară să nu ne propunem vizitarea Văii Loirei, cu 
castelele ei înșirate pe lângă acest fluviu, dar și pe afluenții 
săi. Sunt atât de multe, încât în timpul unui sejur limitat din 
condiții obiective este imposibil să le vezi pe toate, mai ales 
că unele nu se pot vizita (fiind proprietate privată), singurul 
public, după cunoștințele mele, fiind Chambord. Pentru cele 
două ”ture” în care am fost acolo ne-am stabilit baze în 
pensiuni de lângă Amboise, de unde în fiecare dintre zilele 
alocate acelui sejur mergeam la câte puteam fizic. Ceea ce 
frapează de la primele vizite este faptul că acele minunății 
arhitecturale se prezintă într-o stare fizică nebănuit de bună, 
mai ales dacă ținem seama de războaiele ce au bântuit țara 
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de-a lungul secolelor. E adevărat că au servit și ca reședințe 
ale comandanților germani și apoi ale aliaților - că na! dădea 
bine la subordonați. Sunt convins că s-au investit sume 
considerabile pentru lucrări de refacere și întreținere, dar, 
după cum aveam să aflu dintr-un documentar TV5, statul și 
Uniunea Europeană au fost de mare ajutor. Nu-i mai puțin 
adevărat că și încasările (taxele de parcare, bilete de intrare, 
suvenirurile) venite de la cohortele de turiști sosiți din toată 
lumea nu sunt de neglijat. 

În timpul șederii noastre la Lourdes am făcut cîteva 
călătorii în zonă. Așa am ajuns pe unul dintre drumurile ce 
sunt parcurse în fiecare de Turul Franței la ciclism, drum ce 
are punct cel mai înalt vârful Tourmalet. Noi nu am ajuns 
până acolo din două cauze: i) mașina închiriată era 
“impotentă” pentru declivitățile ce ne stăteau în față și ii) 
turmele de oi care traversau mereu drumul - fapt care era 
anunțat la începutul pantelor. Din aceste cauze am renunțat 
să mai urcăm cam la o treime, adică atunci când am atins 
altitudinea de circa 1500 m. Ne-am mulțumit de a privi cum 
se înălța vârful deasupra noastră, survolat de zeci parapante 
și sub un cer neobișnuit  de senin pentru acei munți. 

În Franța am avut două “ținte”, stabilite încă înainte de a 
pleca de acasă. Una a fost vizitarea mănăstirii de pe Mont 
Saint Michel, din Bretania, pe coasta Atlanticului. Am avut 
norocul ca unii dintre bunii noștri prieteni - familia Petrescu, 
stabilită la Rennes, el arhitect, coleg cu mine la institutul de 
proiectare (autor al unor case frumoase din Ploiești, Sinaia și 
Cheia) și ea profesoară de limba franceză – să ne facă o 
“chemare” (fără de care nu puteam obține viza Schengen) și 
apoi să mergem împreună la acea ”țintă”. În plus, am 
beneficiat de un ”ghidaj” deosebit de competent din partea 
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arhitectului, cu informații care țineau de modul cum s-a 
realizat construcția pe care eu am asemuit-o cu o navă 
intergalactică, gata să-și pornească “fuzeele” (motoarele) și 
să erupă din mijlocul oceanului. Am aflat de la Sorin câteva 
dintre secretele construcțiilor care au fost realizate în stilul 
ce mai târziu s-a numit ”gotic” și pe care le poți vedea aievea 
parcurgând diferitele încăperi ale mănăstirii, informații ce ne-
au fost de mare folos în călătoriile următoare. Ca să ajungem 
la începutul incursiunii noastre în istoria goticului a trebuit să 
parcurgem un urcuș istovitor, dar înconjurat de aromele 
vestitelor crêpes (clătite, pe românește), venite din micile 
restaurante înșirate în lungul străduțelor ce ne-au condus 
către obiectivul principal. 

Prin bunăvoința lui Sorin, am avut prilejul să vedem, în 
orașul Saint-Malo, recunoscut cuib de corăbieri vestiți, dar… 
și de pirați, zona intra muros, reconstruită după 
bombardamentele aliaților - destin ce l-a avut și Le Havre din 
cauza porturilor lor. Un tur pe acele ziduri ne oferit prilejul de 
a vedea de sus, atât orașul, cât și oceanul, cu insulița unde se 
zice că este înmormântat Montesquieu. Din acest port se 
aventura pe ocean renumitul pirat Surcouf - cu statuie pe 
esplanada zidurilor (a fost făcut și un film avându-l ca erou) 
ca să “vămuiască”, la concurență cu cei din Anglia (Sir 
Francisc Drake), corăbiile spaniole ce veneau din Lumea 
Nouă încărcate cu aur și argint. Prada era așa de mare încât 
piratul francez se lăuda că a pavat o încăpere cu ”dubloni” de 
aur puși pe muche, nu ca englezul care le pusese pe “plătit”! 
Pagubele pentru regatul “regilor catolici” nu a fost prea 
mare, după cum aveam să constatăm când am ajuns în 
Peninsula Iberică, pe partea spaniolă. 

Ca orice adolescent (și nu numai) am fost pasionat în 
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aflarea din cărți și filme a evenimentelor din cel de-al doilea 
război mondial, iar debarcarea din Normadia de la 6 iunie 
1944 a fost un subiect deosebit de interesant pentru mine. 
Am găsit înțelegere la Anca (de altfel, ca de obicei) și așa, un 
sejur în Normandia a devenit o altă ”țintă”. Ne-am stabilit 
baza într-un sătuc de lângă Deauville, în gospodăria unei 
perechi franco-italiene, bărbatul fusese jocheu (hipodromul 
din oraș era vestit) și acum creștea cai de curse. Condițiile 
oferite de gazde erau destul de precare (cred că au fost cele 
mai proaste de care am avut parte în voiajurile noastre), dar 
am fost nevoiți să le acceptăm, pentru că la acea data (15 
august) era imposibil de găsit ceva cât de cât mai bun. Dar 
pentru că ziua colindam malurile oceanului ca să văd plajele 
de debarcare, seara, la culcare, nu mai conta prea mult 
(dis)confortul oferit. Despre cele cinci plaje pe care au 
debarcat aliații citisem mult și am fost foarte nerăbdător să 
văd acele locuri unde mii de oameni, militari sau civili, și-au 
pierdut viața. Am fost foarte plăcut impresionat de modul 
cum guvernele statelor participante, SUA, Marea Britanie, 
Franța sau Canada au înțeles să omagieze sacrificiul 
cetățenilor lor pentru eliberarea Europei. Cel mai 
impresionant, cel mai bine organizat mi s-a părut a fi cel din 
vecinătatea plajei Omaha (bloody Omaha), în localitatea 
Saint-Laurent-sur-Mer, unde, după ce am trecut de o poartă 
simbolică pe ai cărei “stâlpi” ce o străjuiesc sunt înscrise 
numele celor ce dorm pentru totdeauna pe pămîntul francez, 
am pășit în adevăratul cimitir, marcat prin sute sau mii de 
monumente de culoare albă, fie cruci, fie doar niște 
paralelipipede din marmură, în funcție de religia celui ce e 
îngropat acolo. Mulțimea de vizitatori parcurge aleile, poate 
în căutarea unei rude sau doar pentru vedea cum dorm 
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alături “frați” de arme de diferite confesiuni. La poalele 
platoului unde se află cimitirul se vede oceanul și plaja pe 
care, în momentul vizitei noastre, niște tineri alergau pe niște 
vehicule mânate de vânt, ce călcau nisipul de același fel cu 
cel îmbibat de sângele acelor (altor) tineri curajoși, care nu 
au ezitat să se arunce în valuri și apoi să îndrepte “sub foc 
inamic” spre faleza ce se ridica în fața lor. Din păcate, 
cuvintele mele sunt foarte sărace pentru emoția ce am trăit-
o acolo și nu numai la acea plajă. Am mai fost să văd podul 
Pegasus (nume de cod), unde au ajuns primii eliberatori și 
unde există deasemenea un muzeu cu o zonă vastă în aer 
liber în care se odihnea un planor din cele ce au aterizat pe 
pămînt francez. În buza falezelor abrupte ce au fost 
escaladate de rangeri (Point du Hoc), am văzut rămășițele 
formidabilelor cazemate germane, construite (de Organizația 
Todt) dintr-un beton ce se prezenta bine și după trecerea a 
mai mult de 60 de ani de la construire. Până să ajungem la 
Deauville, ne-am oprit pentru o oră la Compiegne unde era 
amplasat un vagon de cale ferată în care s-a decis oprirea 
operațiunilor din primul război mondial cu data de 
11.11.1916, ora 11.00 a.m. În realitate, vagonul este o copie 
pentru că cel original a fost dus de Hitler în vara lui 1940 la 
Berlin, pentru a șterge, în mintea lui, umilința din urmă cu 26 
de ani. Tot în drum spre Normandia, am vizitat și două 
catedrale celebre: cea de la Reims și cea de la Chartres, 
ambele, realizări arhitecturale remarcabile, adevărate 
exemple ale științei construcțiilor, într-o epocă în care sculele 
/ instrumentele de nădejde erau firul cu plumb și nivela!  

Renumită stațiune de pe malul Atlanticului, Deauville 
pentru noi a prezentat interes pentru colecția de vile, mici 
hoteluri, cu o arhitectură așa zis “maritimă” sau “balneară”, 
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specifică Normandiei și Bretaniei, cu structura de lemn pusă 
la vedere, numită de francezi colombage. Nu pot să știu câte 
dintre ele au fost reconstruite - cu multă grijă - după 
bombardamentele aliaților și câte au mai rămas intacte și 
bine întreținute. Cazinoul Barierre domină bulevardul 
principal și e înconjurat de hoteluri construite ca să fie cât 
mai aproape de locul unde se cheltuie averi. Plaja de pe 
malul oceanului este “bordată” de un drum executat din 
lemn, drum pe care am văzut că pe la mijlocul secolului XX se 
organizau întreceri cicliste. Deși eram la mijlocul lui august, 
vremea nu te îmbia la baie și plajă și ne-am întrebat care a 
fost rațiunea să dezvolți o astfel de stațiune în Nordul 
Franței, cu zile însorite/calde numărate în timpul verii. Poate 
relativa apropiere de Paris și tentația jocurilor de noroc a fost 
determinantă. 

Spre deosebire de plajele oferite de ocean cele de la 
Marea Mediterană au alt farmec și, odată cu reclama 
(involuntară?), făcută de filmele cu ”Jandarmul din Saint 
Tropez”, o mulțime de francezi și din alte țări au descoperit și 
construit stațiuni (Saint Raphael, Saint Martin, Saint Maxim 
sau Antibe) cu climă mult mai blândă, care te îndeamnă la 
dolce far niente, pentru mai multe luni pe an. Am avut ocazia 
să stăm într-un orășel - deși în franceză era numit sat - Cap 
Esterel, care avea de toate: garaj subteran și parcare pentru 
toți cei veniți, piscină cu valuri, teatru de vară, teren de golf, 
magazine și restaurant, dar o plajă mică și la care trebuia să 
cobori pe poteci câteva zeci de metri. Orașul, “perla” Saint 
Tropez, și-a construit un port unde poți vedea ultimele 
realizări ale industriei navale destinate celor cu bani foarte 
mulți, nave ce vin din felurite colțuri / porturi ale Europei. 
Am pierdut câteva zeci de minute ca să le admirăm și să 
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vedem sub ce pavilion sunt, cu regretul că nu o să mai avem 
ocazia vreodată de a ne îmbarca pe o asemenea minunăție 
inginerească. Profitând de apropierea de Spania / San 
Sebastian, am vizitat și o altă stațiune ce putea rivaliza cu cea 
de pe Mediterana.  

Pe malul Oceanului Atlantic am găsit Biarritz, oraș care 
ne-a întâmpinat cu o atmosferă diferită de cea întâlnită mai 
la nord, cu plaje largi și întinse, la poalele unor faleze pe care 
s-au construit hoteluri cu multe stele și restaurante de pe 
terasele cărora se putea admira oceanul și pe cei ce zburau 
pe valuri pe planșele de surf. În mod firesc, în jurul acestei 
stațiuni au apărut mici localități cu vile și hoteluri care au că 
principala oferta de divertisment golful. E și acesta un 
indicator al nivelului de preț în respectivele hoteluri… 

În Pirinei am ajuns odată cu dorința de a atinge o 
localitate, un ”fix” de-al nostru – Lourdes - despre care scriu 
mai departe. Am găsit pe internet o ”gazdă” deosebită într-
un mic oraș numit Axat, gazdă de origine britanică (!?), dar 
care se străduia să ofere mult mai multă ospitatiltate decît 
băștinașii. Localitatea era căutată de francezi pentru se afla 
într-un fel de centru de greutate al “ținutului hazarilor”, 
comunitate creștină care a avut proasta inspirație să se pună 
cu papa și cu dogmele catolicismului. În opinia mea, a contat 
mai mult decît “erezia” faptul că, fiind o comunitate foarte 
harnică, tot ce realizaseră prin muncă devenise foarte 
atractiv pentru cei se considerau mai credincioși decât ei. Așa 
că s-au pus cu răul pe ei și până nu i-au exterminat și au pus 
mâna pe averile lor nu s-au lăsat. Încă o dată: este viziunea 
mea și nu vreau să intru în nici o polemică cu nimeni. Două 
familii de francezi care erau în același timp cu noi în 
pensiunea respectivă veniseră special ca să vadă ce mai 
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rămăsese de pe urma hazarilor - vechi ruine de castele și 
biserici și pe care le vizitau ”cu pasul”. Membrii acelor familii 
ne-au chestionat, mai ales prin doamne (!), ce căutăm pe 
acele meleaguri, considerindu-ne spanioli, după plăcuța de 
înregistrare a mașinii (închiriată). Foarte mirați de 
naționalitatea noastră, de depărtarea la care ne aflam față de 
țară noastră și… de faptul că putem să ne înțelegem cu ei pe 
limba lor.  

Noi nu aveam obiective similare cu ale lor, așa că am 
făcut o călătorie până la Carcassone, pentru a vedea una 
dintre cele mai bine conservate cetăți și Canalul Midi. 
Cetatea ne-a impresionat prin mărime și stare de întreținere, 
mai puțin canalul, care arată ca Dâmbovița, până să fie 
amenajată, cu apă cam nămoloasă, dar cu maluri adumbrite 
de platani uriași. Îmi pare rău că am ratat o vizită la Albi, 
unde îmi doream de mult să văd cea mai mare catedrală din 
cărămidă și bineînțeles Muzeul Lautrec. N-am putut ajunge 
acolo căci ne mai trebuia o zi, pe care nu o mai aveam din 
cauza rezervărilor făcute pentru zilele următoare. De la Axat 
am plecat spre Lourdes, despre care vizită voi scrie mai 
departe și apoi urma să luăm direcția Spaniei. De la Lourdes 
am făcut o mică escapadă în Pirinei, oprindu-ne pentru 
câteva ceasuri într-o stațiune plină de mijloace de transport 
pe cablu către diverse pârtii și vârfuri de munți. 

Din Spania am încercat să vedem acele părți și orașe care 
să ne facă o imagine cât de cât complexă asupra acestei țări 
ce a dominat sau stăpânit teritorii întinse de pe glob. Pentru 
că se zice că sunt trei zone importante, definite prin limbă, și 
anume: castiliană, bască și catalană, ne-am făcut planul de a 
le vizita în decursul a mai multor excursii. S-a întâmplat să 
începem cu Barcelona și nu am fost dezamăgiți. Chiar și după 
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ce am văzut și alte părți din această țară întinsă ca suprafață, 
am rămas îndrăgostit de capitala Cataloniei! În Barcelona am 
descoperit avantajul utiizării autobuzelor ce făceau tururi 
diferite prin oraș (pe culori) și, timp de două zile, am urcat și 
coborât (așa e și logoul în engleză) în punctele de atracție pe 
care le stabileam de la “domiciliu”. În cele șapte zile 
petrecute acolo am pus pe primul loc operele lui Gaudi și 
apoi altele care ne interesau. Personal consider că, din punct 
de vedere turisitic, Gaudi, prin ce a realizat în Barcelona -
Casa Badillo, La Predera sau Parcul Guel - aduce o contribuție 
majoră și nici un alt obiectiv nu poate să egaleze faima 
operelor lui, cu excepția Palau de la Musica Catalana, operă a 
lui Montaner. Vizitele la clădirile realizate de Gaudi, 
plimbările pe Rambla (cu risc mare de atentat la buzunare!), 
pe Passeig de Gracia, bulevardul ale cărui stâlpi de iluminat 
stradal mi-au adus aminte de cei plantați pe Calea Câmpinii 
din Ploiești, din fontă, cu modele florale (unde or fi 
dispărut?), ascensiunea pe Tibidabo, vizita la Pueblo Espaniol 
- un fel de Muzeul al satului, dar mult mai bine puse în 
valoare clădirile mutate / reclădite, aduse din întreaga Spanie 
în acel teritoriu, Grădina Botanică  de pe muntele 
“Montjuic”, foarte aproape de Stadionul construit pentru 
Olimpiada din 1992 și pentru care s-a ridicat, după proiectul 
lui Santiago Calatrava, “Turnul telecomunicațiilor”. Pentru a 
urca muntele se pleacă dintr-o piață frumoasă, vestită pentru 
jocurile de lumini din față fântânilor. Am ținut a vizita Nou 
Camp, atât uriașul stadion, cât și Muzeul unde se află 
menționat că au făcut parte echipa de fotbal din Barcelona și 
trei români. Nu pot să nu menționez sistematizarea 
remarcabilă, cu artere ce se intersectează la 90 de grade, dar 
cu clădiri astfel amplasate în colțurile intersecțiilor încât să 
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nu obtureze în nici un fel circulația autovehiculelor și, în plus 
o arteră, “Diagonal”, care taie majoritatea celorlalte artere 
principale. Toate descrise mai sus întregesc o imagine care 
pentru mine m-a făcut să plasez acest oraș pe unul din 
primele locuri în clasamentul așezărilor omenești vizitate de 
noi. 

La Madrid am apelat din nou la autobuzele turistice și nu 
ne-am păcălit, căci am putut să ne facem o idee în care locuri 
merită să revenim pe jos, ca să detaliem cele admirate de la 
înălțimea etajului autobuzului. Opririle le-am făcut la Palatul 
Regal, cu schimbarea gărzii, la Muzeul Prado și la Gara 
Atocha, unde și-au pierdut viața și o sumă de români care 
aleseseră să plece din țară în căutarea unei vieți mai bune, 
vieți ce le-au fost curmate de fanatici cu care nu aveau nimic 
de împărțit. Unul dintre interioarele acestei gări, o hală 
proiectată de G. Eiffel, se prezintă ca o uriașă seră, cu arbori 
și arbuști (peste 500 de exemplare) ce îmbracă aleile din fața 
caselor de bilete sau a micilor restaurante. Am rămas cu o 
amintire deosebită din Plazza Mayor, care mi s-a părut cea 
mai frumoasă din capitala Spaniei, unde se auzea un cîntec 
interpretat de un cântăreț, cu voce și chitară, înconjurat de 
prieteni și turiștii aflați acolo. Cântecul ne-a făcut ”piele de 
găină” cât am stat și l-am ascultat în mijlocul acelei piețe, 
încadrată de clădiri cu arhitectură unitară. Despre Parcul 
Retiro citisem că trebuie neapărat trecut pe lista obiectivelor 
de cinci stele ale orașului. Din păcate l-am vizitat într-una 
dintre zilele din ajunul Crăciunului 2019, așa că vegetația era 
în stare de hibernare, dar, beneficiind de o zi însorită, am 
parcurs alei pietruite, fără flori pe margini și am putut face 
înconjurul lacului din mijloc, cu multe ambarcațiuni de 
agrement pe el, lac dominat de un monument al unui rege. 



135 

 

Pentru Madrid am un regret și acela este că nu am reușit să 
vizitez stadionul Santiago Bernabeu așa cum am făcut cu alte 
arene celebre din Europa. În adolescența mea, supremația în 
competiția cluburilor europene o avea Real Madrid și așa am 
aflat de “casa sa”, unde era aproape imposibil să fie învinsă 
atâta timp cînd legendarii Di Stefano, Gento sau Puskas 
făceau legea. Am avut șansa să-i văd la București (mai puțin 
pe Puskas, din motive evidente pentru acei ani - el fugise din 
Ungaria!), pe vechiul 23 August, contra lui Dinamo București 
și atunci mi-am dat seama de ce erau invincibili. 

În apropiere de Madrid se află Toledo, un oraș-cetate, în 
care ne-am oprit pentru două zile și nu am regretat alegerea. 
Influențele romane, maure sau cele lăsate de populația 
evreiască îi aduc un farmec deosebit, la care se adaugă 
relieful și faptul că este încojurat / străbătut de fluviul Tago 
(sau Tejo cum îl numesc portughezii). În partea de sus a 
orașului, străbătând străduțe înguste, cu magazine ce îți pot 
vinde săbii mai mici sau mai mari, recomandate ca fiind 
făcute din renumitul “oțel de Toledo”, afirmație cu neputință 
de validare la fața locului, am ajuns în fața Catedralei, 
obiectiv de neratat pentru oricine ajunge pe acolo. 
Construcție masivă din piatră, cu o uriașă navă principală, dar 
și abside destinate unor capele consacrate unor sfinți sau 
“corului”, a fost construită în etape, acest lucru observându-
se lesne. Decorațiunile interioare, bogate și cu materiale 
scumpe, mi-au confirmat părerea că au apărut ca un rezultat 
al călătoriilor lui Columb sau, cum îi ziceau regii catolici, 
Cristobal Colon! Tot aproape de Madrid se află uriașul 
Escorial, palat regal ce a devenit muzeu și care găzduiește o 
capelă și o necropolă în subsol, deosebit de interesantă ca 
arhitectură, într-o încăpere circulară și cu locurile de veci 
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plasate pe pereți. 
Andaluzia este un alt tărâm la care am început să visez 

odată cu filmele văzute în anii liceului, filme în care se cânta 
și dansa flamenco în “bodegas”, pe străzi umblau călare 
“caballeros”cu pălării cu boruri mari negre, însoțind 
“senioritas” în rochii cu jupoane uriașe, coafuri sofisticate și 
ținând în mâini evantaie multicolore! În zilele vizitelor 
noastre, imagini ca cele văzute cu ani în urmă le mai găsești 
fie la marile sărbători tradiționale, cu defilări pline de 
culoare, fie în spectacole de flamenco special pregătite 
pentru turiști. 

Malaga, Granda, Cordoba, Cadiz și Sevilla sunt orașe 
pentru care trebuie să te pregătești atât din punct de vedere 
intelectual (documentare), cât și fizic, deoarece e de alergat! 
Catedrale magnifice, moșteniri ale maurilor stăpânitori 
vremelnici, dar care au lăsat dovezi ale iubirii de frumos și 
științei folosirii apei, mai ales într-o zonă destul de aridă. 
Construcții cu denumiri precum Alcazar, Alcazaba sau 
Alhambra sunt acum vizitate și admirate de milioane de 
oameni. Un exemplu uimitor al simbiozei dintre cele două 
culturi ce s-au ciocnit pentru sute de ani se vede la Cordoba, 
în lăcășul de cult cu numele Mesquita, unde, după ce califi 
arabi au construit în etape o moschee uriașă, spaniolii au 
venit și au grefat lângă imensele săli cu bolți maure o 
catedrală cu un altar ce s-a vrut să domine “încăperile” 
alăturate. Grădinile învecinate acestor palate sunt altă 
dovadă de bun gust și de frumos, oferind vizitatorilor prilejuri 
de odihnă, relaxare și sedimentare a informațiilor și 
imaginilor abia înregistrate. În Catedrala din Sevilla se 
găsește mormântul impresionant al lui Columb, semn al 
recunoașterii meritelor sale, mai ales în ceea ce a adus el, și 
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după el alții, visteriei regatului. Am avut reședința temporară 
într-una dintre stațiunile de la sud de Malaga (Benalmadena, 
Torremolinos) și de acolo am putut ajunge, în afară de 
Granada și Cordoba, până la Gibraltar - alt teritoriu decât 
spaniol (sub steag britanic!) și în care la acea dată se intra 
chiar cu “buletinul de Ploiești”! Acum, după Brexit, nu cred că 
se mai poate… în curînd se va cere și viză! Intrarea și ieșirea 
din ”teritoriu” se face intersectând pista aeroportului, astfel 
că am stat “la semafor” ca să dăm prioritate unui Boeing! 
Cele câteva ore petrecute la umbra “stâncii” au fost 
interesante și faptul că de pe plajă vedeai coasta Africii era 
ceva inedit. Am avut proasta inspirație să renunț în ultimul 
moment la a urca și intra în interiorul “stâncii”, decizie ce o 
regret și acum. Nu știu ce a fost în capul meu când am 
renunțat! 

La Sevilla ne-am cazat în apropierea unui centru de 
conferințe, în partea nouă a orașului, având la îndemână un 
traseu de autobuz care ne ducea până lângă faimoasa 
Girueta / Giralda – turnul care îmbină două stiluri diferite, în 
funcție de perioada în care a fost în “gestiune” - maură sau 
spaniolă. Pe strada care ne ducea spre vestita Catedrală se 
executau niște lucrări pentru o serbare stradală, iar printre 
lovituri de ciocan am auzit frânturi de limbă română. Ne-am 
alăturat lor și unul din ei ne-a spus că sunt de undeva, din 
Teleorman și ne-au sfătuit că dacă vrem să vedem orașe mai 
frumoase decât cel în care ne aflam (nu aveau o părere prea 
bună despre Sevilla - motivele lor) să mergem în Țara 
Bascilor, sfat pe care l-am urmat în altă călătorie. În 
Catedrala imensă, cu mai multe intrări monumentale, prețios 
decorate la interior, la loc de cinste este mormântul / 
mausoleul lui Columb, cu patru personaje la colțuri 
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simbolizând așezări din Spania. În apropiere se află Alcazar -
realizare a maurilor - care au oferit lecții celor născuți acolo 
despre știința folosirii apei, precum și despre minunatele 
placaje cu ceramică colorată - cunoștințe ce le-au folosit mai 
târziu, după Reconquista. Din Sevilla plecau pe Guadalquivir 
vasele spre Lumea Nouă, fiind portul din care ridicau 
ancorele cele conduse de Amerigo Vespucci sau Magellan, ca 
să-i ducă către tărâmuri noi ale planetei și de unde să aducă 
“resursele” necesare construirii de palate și biserici în 
metropolă. Un loc special este Piazza Espana, unde în jurul 
unui lac s-au dispus un fel de ”bănci”, care au ca perete de 
reazem un placaj ceramic foarte frumos, construit și colorat 
cu numele unui oraș reprezentativ pentru Spania. Mi-am ales 
ca fundal pentru o poză orașul Barcelona… 

Despre Țara Bascilor auzisem numai lucruri frumoase, 
despre hărnicia lor, despre limba ciudată pe care o vorbeau, 
dar și despre dorința de autonomie și, pe cale de consecință, 
despre ETA. Când am stabilit că mergem la Lourdes, am ales 
să ne continuăm drumul spre Vest, intrând în zona spaniolă a 
acestui ținut, pentru că și francezii recunosc o porțiune din 
Pirinei ca fiind locuită de basci. A fost un cântăreț basc care a 
plăcut mult românilor: Louis Mariano. Am ales ca bază o mică 
localitate de lîngă San Sebastian (numit Donostia, în limba 
bască), în mijlocul unor ferme viticole, pe un deal, de unde 
vedeam plajele oceanului și un far pe un promontoriu. San 
Sebastian era la o jumătate de oră de condus pe malul 
Atlanticului și ne-a fermecat de la început. În zona veche, cu 
străzi dispuse orthogonal, în zi de week-end se adună multă 
lume, care se oprește să ia “un tapas” și un pahar cu vin la 
cârciumioarele, unele minuscule, cu vânzare direct la stradă, 
împreună cu prietenii sau rudele, înainte de merge acasă 
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pentru a prânzi. Orașul are două plaje - una de-a lungul unui 
golf din oraș și cealaltă, mai deschisă, un rai pentru surferi, 
sport foarte apreciat în acele locuri. Am văzut că există și 
școli pentru acei copii care se încumetă să-l practice. Lângă 
San Sebastian, în interiorul unui mall, am descoperit și 
experimentat un dejun oferit de niște “investitori chinezi” în 
sistemul… cu burtă! Adică mănânci, la preț fix (14 euro) tot 
ce găsești și dorești pe mese sau în vitrinele frigorifice cu 
peste și fructe de mare. Un chinezoi îți prelua ce ai ales și 
apoi, pe o plită fierbinte, le prăjea. Adaugai ce doreai la acele 
produse ale mării, inclusiv desert! Mai rău era că tot ce era 
de băut, inclusiv apă, era extra cost - sunt cârtitor! Oricum, 
merită, și țînând cont de afluența de clienți, era foarte 
apreciat sistemul și sigur din punct de vedere sanitar. La cel 
de-al doilea oraș important (dacă nu cumva primul) - Bilbao, 
supranumit și “Balconul Biscayei”, am ajuns pe o șosea ce 
străbătea șerpuit niște munți ce au fost exploatați pentru 
zăcămintele de fier și, odată intrați în oraș, am fost imediat 
fermecați de felul cum este sistematizat, lucru ce facilitează o 
deplasare auto comodă. Nu puteam rata Muzeul 
Guggenheim, care domină partea centrală a orașului. 

La A Coruna am ajuns cu avionul, ca o primă oprire în 
Galiția și înainte de a pleca spre Santiago de Compostela. Am 
stat două nopți pentru a vedea câte ceva din acest oraș aflat 
pe malul Oceanului și unde se găsește unul dintre cele mai 
vechi faruri maritime în funcțiune – numit al lui Hercules - 
ridicat pe o colină. Merită vizitat acest oraș și pentru o 
esplanadă numită Avenida Marina, cu fața spre portul de 
agrement, unde clădiri înalte de 4-6 etaje au fațadele închise 
cu tâmplării ce acoperă balcoane sau ferestre, soluție găsită 
pentru a face față vânturilor teribile ce vin probabil în timpul 
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iernilor. În centru se găsește o mică piațetă, în fața unei 
biserici, care are numele Santiago și de unde se pornește pe 
camino ingles către Santiago De Compostella. Ca în orice oraș 
spaniol ce se respectă, și A Coruna are o catedrală mare și 
deosebită prin clădirile ce o înconjoară - piața Maria Tita, 
plină la data vizitei noastre cu zeci de copii liberi să facă ce 
vroiau, căci era 1 Iunie! 

Dacă Barcelona pentru noi înseamnă Gaudi, atunci 
Valencia a însemnat adevărata descoperire a marelui creator 
de frumos care este Santiago Calatrava, născut aici, cel care a 
proiectat minunate construcții - clădiri civile și poduri. Orașul 
Artelor si Științelor, ridicat după proiectul lui pe o fosta luncă 
mereu inundabilă a râului Turia, a devenit un magnet pentru 
toți vizitatorii. Am avut norocul să avem fereastra camerei 
noastre de hotel orientată spre formidabilul acoperiș al 
Hemisfericului, sub formă de cască a unui războinic (sau 
ochi?), lucind în soarele dimineții. Cu imaginea aceasta în 
ochi, ne-am grăbit să ajungem în mijlocul acelei grupări de 
construcții făcute special parcă pentru secolul 21. În mijlocul 
unei oglinzi de apă se mai află Umbracolul și Muzeul Printz 
Philipe. Despărțit de un frumos pod marca Calatrava, se 
ajunge la Oceanograful proiectat de Felix Candela și devenit 
un rai pentru copiii din lume și nu numai pentru aceștia. Poți 
petrece chiar și o zi printre mii de vietăți ale Planetei, în 
voliere sau sub uriașele acvarii, totul culminând cu un 
spectacol la delfinariu. O altă realizare urbanistică 
remarcabilă a orașului a fost asanarea și regularizarea albiei 
Turiei, curs de apă ce a produs multe necazuri în trecut prin 
revărsările sale. Acum locul lui a fost luat de o fâșie verde în 
mijlocul orașului, mobilată cu parcuri și terenuri de sport, 
până aproape de mare. 
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Salamanca și Segovia le-am ales să le vizităm fiind tentați 
atât de tradiția universitară a primului, cât și de renumitul 
apeduct roman, aflat într-o stare excelentă, ce se ridică în 
centrul celui de-al doilea oraș. Cu o mașină închiriată la 
aeroportul din Madrid, am plecat spre Salamanca, pe o șosea 
aproape pustie, fapt des întâlnit în Spania, care, cred eu, fiind 
la cap de continent nu se “bucură” de traficul țărilor din 
centru. Am avut parte de o cazare bună, la o distanță 
rezonabilă de centru, dar cu ajutorul unui autobuz ajungeam 
repede și nu a fost nevoie să plecăm cu mașina decât atunci 
cînd ne propuneam ieșiri din oraș. Locul care m-a fermecat 
cel mai mult a fost piața centrală Plazza Mayor, cu 
arhitectură unitară: clădiri cu parter și trei etaje și galerii ce 
înconjoară la parter careul complet. La una dintre fațadele 
Catedralei (ce cuprinde de fapt două construcții, una nouă și 
una veche) m-am uitat - după ce am vizitat interiorul - câteva 
zeci de minute pentru a găsi un basorelief ce fusese “traficat” 
pe internet ca reprezentând un cosmonaut! Nu am reușit să-l 
găsesc! Catedrala reprezintă tot ce e mai frumos în stilul 
arhitectonic numit plateresque și prin stilizarea dusă la 
perfecțiune în realizarea bolților, în cel gotic flamboaiant. Am 
vrut să vizitez interiorul Universității, dar am renunțat atunci 
când am aflat că deoarece vizita se face “ghidat”, explicațiile 
vor fi numai în limba spaniolă! Domnișoara care mi-a dat 
această informație era cu adevărat stânjenită, dar astfel mi s-
a confirmat impresia, ce am avut-o încă de la prima vizită, că 
Spania se consideră încă un ”imperiu”, ce se întindea 
odinioară din Filipine pînă în Argentina, și deci e obligatoriu 
să știi castiliana. Ne-am mai întâlnit cu acea “superioritate 
imperialistă” când am fost informat de o cheleneriță, la 
Madrid, că în acel restaurant unde ne aflăm se vorbește 
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numai castiliana… dacă vrem să comandăm ceva de 
mâncare! După acea replică am plecat să mâncăm în altă 
parte, unde nu se putea să nu existe un dialog în engleză: un 
pub texan! Până la urmă, am reușit să intru într-o curte 
interioară a Facultății de Filologie ce se află vis-a vis de 
Catedrală, curte frumos decorată și cu medalioane cu numele 
unor absolvenți vestiți. 

Pentru Segovia, am știut încă de acasă că piesa de 
rezistență va fi “apeductul roman” și am avut norocul să 
avem cazarea într-o veche mănăstire transformată în hotel 
de patru stele, aflat la doi pași de punctul de plecare al 
minunației inginerești romane. Apeductul are o lungime de 
728 m și o înălțime maximă 28 de metri, atinsă chiar în zona 
centrală a orașului. Această realizare, construită pe vremea 
Împăratului Traian (un pic de legătură cu noi) și  care a 
rezistat timpului, avea rolul de a aduce apă pentru oraș din 
munții Fuenfria aflați în (oarecare) vecinătate. Și în Segovia 
este o piață frumoasă, numită tot Plazza Mayor, unde am 
fost martorii unor manifestări folclorice produse de formații 
locale și susținute frenetic de toți cei aflați în piață. Orașul 
mai are și tradiția primei “școli de artilerie” din Spania, care 
avea sediul în Alcazar, construcție ridicată pe o stâncă ce 
domină valea din jur, așa cum trebuia să fie amplasată în 
perioada construirii ei, din motive de strategie militară. 

Portugalia, în care am fost de două ori, o consider țara 
cea mai apropiată (după Italia) de sufletul meu, deși 
paradoxal e țara cu rădăcini latine cea mai depărtată de a 
noastră. Limba conține multe cuvinte ce sună cunoscut 
pentru mine atunci cînd le-am văzut scrise, pentru cele 
vorbite nu ai aceiași impresie. Ca o confirmare a celor scrise 
mai sus a fost întîmplarea când, obligat la o așteptare 
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îndelungată în mijlocul unui Mall din Lisabona, în lipsa unei 
ocupații, am pus mâna pe un ziar ce se afla pe un suport din 
vecinătatea fotoliului meu. Am început să încerc să înțeleg 
câte ceva din cele scrise în acele pagini și am constat, cu 
uimire și bucurie în același timp, că unele fraze încep să aibă 
sens pentru mine, fără să am la îndemână vreun dicționar, 
ajutat doar de aceleași cunoștințe dobândite în anii de liceu, 
cum am mai spus mai înainte! Pe tot parcursul sejurilor 
noastre, m-am străduit ca prin conexiuni, similitudini cu 
cuvinte din italiană, franceză sau chiar română, să înțeleg ce 
vedeam sau auzeam. E demn de menționat că nu trebuia să 
fac acel exercițiu de memorie, căci disponibilitatea de a vorbi 
și în altă limbă decât a lor (marea majoritate, în engleză) 
dublată de amabilitatea interlocutorilor ne dădeau un 
confort permanent pe parcursul șederii. Încurajați de 
atmosfera plăcută în care ne aflam am căutat să ajungem în 
cât mai multe părți ale acestei țări muncitoare și foarte 
primitoare, fiind favorizați de rețeaua uriașă (dacă ținem 
seama de mărimea țării) de autostrăzi, rețea care și-a 
“permis” să aibă pe direcția Nord-Sud două artere paralele 
(!), legate între ele cu altele transversale. Au folosit din plin 
ajutorul UE, banii veniți de acolo s-au dus pentru ce trebuia 
țării… nu în buzunarele unor personaje vremelnic la putere! 
Am beneficiat de acea rețea și am putut să ajungem ușor în 
orașele pe care ne propusesem să le vedem și chiar în unele 
de care am aflat acolo că merită a fi vizitate. Lisabona este un 
oraș unde nu poți să nu te simți bine, pentru te poți bucura 
de o varietate de arhitectură, de la Mănăstirea Ieronimilor, 
Torre Belem, Monumentul Exploratorilor - toate grupate 
aproape de Tejo, pînă la Praca Rossio (kilometrul zero al 
Portugaliei), Praca da Comercio, Gara și Teatrul și până la 
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Castelo do Sau Gorge, unde se ajunge cu un tramvai ce oferă 
”senzații tări” pe coasta de urcare! Peste Tejo sunt două 
poduri emblemă ale orașului: cel cu numele “25 april” 
(trimitere la revoluția garoafelor, din anii ’70), ce are cale 
pentru auto și metro și “Vasco da Gama”, mult mai lung. La 
bucuria ochilor se adaugă cea pe care o oferă gastronomia 
locală, în special cea bazată pe pește, la care merge bine un 
vino verde. Nu am scăpat ocazia de a vizita vestitul Stadio da 
Luz - ce găzduiește meciurile unei echipe simpatizate  de 
mine, Benfica, încă de pe vremea când jucau acolo Eusebio, 
Simoes sau Torres. Această dorință (un pic adolescentină) s-a 
putut îndeplini prin amabilitatea, dovedită o dată în plus, a 
portughezilor, care mi-au oferit o vizită ghidată… numai 
pentru mine! Astfel am admirat pe lângă mărimea, coloristica 
tribunelor și cum se antrenează vulturii mascotă ai echipei, 
cei ce zboară pe deasupra spectatorilor în deschiderea 
meciurilor. Am avut șansa să ne aflăm în Lisabona în datele a 
două sărbători naționale și am putut vedea cum se bucură 
portughezii de acele zile festive, pe străzi sau în restaurante, 
cu multă decență și voioșie.  

Prima călătorie pe care am făcut-o în afara capitalei a 
avut ca destinație Estoril, fost cuib al spionilor în timpul 
războiului și unde am căutat în zadar fosta locuință a lui Carol 
al II-lea, dar am trecut pe lîngă cazinou și am coborât pe 
plajă. O stațiune devenită celebră mai de curând este 
Cascais, pentru plaje, dar și pentru pavajele străzile din 
centru, pavaje care prin desenul lor imită valurile oceanului și 
câteodată … chiar te poate apuca amețeală. 

De la Lisabona am mai mers la Evora, Sintra, Batalha sau 
Fatima, cu o mașină închiriată. Pe drumul către Evora, am 
văzut o plantație de arbori de plută, iar în oraș este o casă în 
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care a locuit Vasco da Gama, navigator ce a adus și el bogății, 
urmând exemplul celor plecați din Spania. La castelul regilor 
din Sintra (La Pena), cel mai sigur și comod acces este de a 
apela la un microbuz ce poate urca pantele abrupte și 
curbele foarte strînse, cu mică vizibilitate, astfel că șoferii se 
anunță prin claxon când sunt gata să atace respectivele 
curbe. Castelul pe care l-am vizitat are o arhitectură eclectic, 
dar poziția pe care este așezat este cea care îi crește mult 
valoarea. Tot din Sintra am luat un autobuz ce ne-a dus la un 
”capăt al Europei”, considerat punctul cel mai Vestic. Am 
“călcat” pe acel punct bătuți de un vânt furios venit de pe 
Ocean, înconjurați de un grup de turiști venit din Japonia 
(unde nu-i întîlnești?!), care se grăbeau apoi să obțină un fel 
Diplomă care să le certifice performanța. Din Porto am ajuns 
la Coimbra, special pentru a vizita Biblioteca uneia din cele 
mai vechi Universități din Europa, dar și clădiri din campus. 
Orașul Aveiro l-am întâlnit pe când ne întorceam de la 
Coimbra, fără să știm prea multe lucruri despre el, dar a 
meritat ocolul, căci ne-a plăcut faptul că ne-am găsit chiar în 
centru în fața unor canale navigabile pentru mici 
ambarcațiuni, canale legate de ocean.  

Am fost și pe valea lui Duro, pentru a vedea o parte 
dintre podgoriile ce au făcut vestită licoarea cu numele celui 
de-al doilea oraș al Portugaliei. Pentru a înțelege cât mai 
mult din orașul Porto, trebuie ca plimbările să fie per pedes și 
e nevoie de o oarecare rezistență fizică, căci sunt diferențe 
importante de nivel între centrul vechi și malurile lui Duro, 
acolo unde ziua e “viață” și poți lua un vaporaș pentru o 
plimbare pe râu, pe sub podurile (unul, construit de Eiffel) ce 
unesc cele două părți ale orașului. Pe malul stâng sunt 
depozitele de vinuri așezate aici, pentru că mai de mult vinul 
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venea pe calea apei și vasele ancorau aici ca să-și descarce 
lichidele atât de apreciate de englezi (care au deținut un fel 
de monopol). Acum transportul se face cu autocisternele, dar 
antrepozitele au rămas și unele se pot vizita, inclusiv cu 
degustare de vinuri. 

“La Nord de noi înșine” 
Am împrumutat acest titlu de capitol de la scriitorul meu 

favorit, Radu Tudoran, născut în apropierea Ploieștiului și ale 
cărui cărți le-am “devorat”, mai întâi, “Toate pânzele sus” sau 
“Un port la Răsărit” și apoi m-am delectat cu “Flăcările”, 
unde am făcut cunoștință cu Ploieștiul în febra aurului negru, 
cu minunatele cărți de călătorie în Europa și Nord America și 
terminând cu serialul ”Sfârșit de mileniu”. Una dintre cărțile 
de călătorie poartă numele de mai sus și se referă la călătoria 
făcută în Uniunea Sovietică și țările Scandinave.  

Pentru prima dată am luat contact cu Nordul, 
reprezentat de Suedia, când am ajuns cu ferry-boat-ul 
plecând din Germania, de pe insula Rügen. Pe drumurile din 
fosta RDG, am avut surpriza să aud, de nenumărate ori, la 
radioul din mașină o melodie ce făcea furori în toată Europa: 
”Dragostea din tei” - era în 2004. După o cazare de o noapte, 
cu peripeții pe care le voi povesti mai încolo, am plecat către 
Scandinavia. Călătoria pînă la Malmö a fost plăcută și în circa 
patru ore am pus piciorul pe pământ suedez, într-o zi extrem 
de însorită, pe placul localnicilor, care inundaseră parcurile… 
la plajă. Ne-am cazat într-un camping în apropierea unei 
localități, Varberg, aflată pe ceea ce suedezilor le place să o 
numească “Riviera”. Am avut la dispoziție o căsuță-
apartament, cu tot ce trebuie unei familii ce putea fi mult 
mai numeroasă decât cea a noastră. Campingul oferea 
facilități pentru toate buzunarele: acele căsuțe, loc de 



147 

 

amplasare a rulotelor sau automobilelor și locuri pentru cei 
cu cortul. Rulotele aveau posibilitatea racordării la utilități. 
Pentru cei cu corturile exista un grup sanitar civilizat. Era în 
mijlocul verii, zilele erau lungi și locatarii vremelnici, după ce 
se întorceau de la mare (era peste drum), se apucau de jocuri 
cu copiii până când apunea soarele și apoi dispăreau în 
locuințele lor, nu se mai auzea nici un sunet, nici de cântec, 
nici de strigăte de bețivi! 

Călătoriile pe șoselele suedeze sunt o adevărată plăcere -
nicăieri în lume nu m-am simțit așa de relaxat la condus ca în 
acea țară, ca și în Finlanda, pe care am vizitat-o mai tîrziu. Pe 
șosele nimeni nu se grăbește, nu se aude nici un claxon 
nervos, se respectă cu strictețe limitările de viteză, astfel că 
poți să vezi ”cârnați” lungi de kilometri ce merg în aceași 
viteză, fără depășiri sau faruri “de grăbire” și… fără să vezi 
vreo urmă de poliție! Într-o călătorie ”de serviciu”, facilitată 
de Institutul Suedez, la Stockholm, era să fiu accidentat, ca 
pieton, de vreo două ori: o dată pentru că mergeam pe 
banda de biciclete și eram furios admonestat și altă dată 
pentru că nu am auzit (!) tramvaiul apropiindu-se de mine, 
eu fiind pe marginea trotuarului. De fapt, pe mine, la prima 
ieșire în oraș, m-a uimit liniștea ce domnea pe străzile chiar 
centrale! 

Într-o zi, am hotărât să dăm o fugă până la cel mai 
apropiat oraș din Norvegia, imediat lângă granița ce se află la 
mijlocul unui pod de peste un braț de mare, un fiord, parte 
de relief pe care doream mult să o vedem. Lângă acel oraș 
am găsit țărmul pietros cu marginea zimțată, dar nu cu un 
adevărat fiord, ca cel peste care trecusem. Ne-am mulțumit 
și cu atât, mai ales că am prins o zi cu adevărat frumoasă - 
lucru rar pe acolo. Am trecut cu ferry-boat-ul (în câteva 
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minute) din Helsingfor către… Helsinor, în Danemarca, orașul 
nefericitului Hamlet, a cărui “casă” am vizitat-o fără să ne 
impresioneze. Puteam ajunge în Danemarca pe roți, prin 
podul și tunelul ce leagă Malmö de Copenhaga, dar din 
motive de… claustrofobie am recurs la serviciile SkyLine, ce 
are vase curate și rapide. Danemarca ne-a întâmpinat cu 
același fel de aer ”scandinav” - liniștit, curat și amabil. Nu am 
locuit departe de capitală și puteam renunța la automobil în 
favoarea metroului, impresionant ca frecvența a trenurilor și 
curățenie. Să te plimbi în Copenhaga pe jos sau cu vaporașul 
este o modalitate de a descoperi cu adevărat oferta 
generoasă a orașului: clădirea Primăriei, Palatele Regale, 
Mica sirenă, Parcul Tivoli, vechea Bursă. Pentru distracție ai 
de ales pentru o stradă în lungul unui canal ce “pulsează” 
prin zecile de cafenele și restaurant înșirate pe mal și o alta, 
pietonală, care etalează statul la terasă și socializarea (cuvânt 
la modă). Din păcate le-am uitat numele, dar am păstrat 
impresia favorabilă. Nu departe de Copenhaga se află un 
vechi oraș al vikingilor, Roskilde, unde, pentru a se păstra 
moștenirea lăsată de acei neînfricați cuceritori (de mări și de 
pământuri), există un Muzeu în care, în afara dovezilor 
materiale (chiar și o veche corabie) lăsate de ei, poți să iei 
cunoștință de modul cum se confecționa o corabie cu 
dotările ei sau armele lor. La data vizitei noastre, locul era 
plin de copii de școală aduși să-și învețe istoria. 

În Finlanda am ajuns pe calea aerului, cu un avion ce 
transporta și o haită de câini, culeasă și aleasă de o doamnă 
miloasă, din populația de destul de numeroasă de maidanezi 
de la noi. După debarcarea în hărmălaia produsă de 
companionii noștrii de zbor, ne-am îndreptat către primul din 
cele trei rezervări în trei orașe: Helsinki, Tampere și Turku, la 
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ultimele două urmând să ajungem cu o mașină închiriată. 
Capitala actuală, Helsinki, a fost timp de 100 de ani sediul 
unui guvernorat rusesc și acest lucru a lăsat urme în 
arhitectură și în credință, ortodoxă pentru o parte dintre 
locuitori. Arhitectura este atât de asemănătoare cu cea a 
Sankt Petersburg, încât unele filme la care acțiunea trebuia 
să se desfășoare în Leningradul sovietic s-au realizat la 
Helsinki, mai ales cele ce se desfășurau în timpul “nopților 
albe”. În oraș există două mari catedrale: una reformată 
(Biserica albă), așezată în Piața Senatului și altă ortodoxă, 
închinată Sfintei Marii și ridicată pe un mic deal de deasupra 
unei piețe, pe malul mării. Acolo sunt zeci de tarabe și 
chioșcuri cu mâncare (somoni abia prinși, serviți fierbinți 
alături de chipsuri sau carne de ren friptă), dar poți face și 
cumpărături de blănuri sau obiecte de artizanat. La Catedrala 
ortodoxă am avut norocul să asistăm la slujba Sfintei Marii 
Mari, din 15 august, observând cu interes cum s-a făcut 
înconjurul bisericii cu  icoana Fecioarei și un prapur, 
asemănător tipicului de la noi, în Vinerea Mare. La Helsinki, 
am ținut neapărat să văd monumentul mareșalului 
Mannerheim, aflat pe un bulevard central, considerat erou al 
națiunii pentru că le-a dat niște “lecții” de neuitat sovieticilor 
în războiul al doilea, poate și din cauza acelor lecții, la un 
moment dat era considerat de cei de la Răsărit… criminal de 
război! Un obiectiv neapărat de vizitat este o biserică 
reformată construită în stâncă, cu o arhitectură deosebită 
(mai ales plafonul) și unde nu am putut intra decât după ce s-
a terminat serbarea unui eveniment important în viața unor 
tineri, un fel de “primă comuniune”, la care participau zeci de 
persoane, rude și prieteni, frumos îmbrăcăți și foarte veseli. 

Prin păduri, parcă nesfîrșite, am ajuns la Tampere, cea 
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mai nordică destinație din călătoria aceasta, oraș așezat pe 
lângă două lacuri (cel de sus și cel de jos), unite printr-o 
lucrare hidrotehnică, dar care la ora vizitei noastre era golită, 
iar pe fundul ei se aflau căutători de metale prețioase, 
probabil scăpate de alții în diverse ocazii. Călătoriile pe 
șoselele finlandeze sunt o ocazie să vezi de ce țara e numită 
“a celor o mie de lacuri” (de fapt sunt zeci de mii). După ce 
străbăteam kilometri prin păduri, unele plantate ca să fie 
“recoltate”, inclusiv rădăcinile, mă trezeam lângă un lac sau 
șoseaua era printre două. Satele pitite în mijlocul pădurilor 
au unele locuințe “dotate” cu pontoane și garaje pentru 
bărci, pe care le-am putut vedea cum navigau pe suprafețele 
albastre sau verzui (în funcție de lumina solară). Există și 
stațiuni la malul marii, dar care atunci erau pustii - sezonul se 
încheie acolo la mijlocul lunii august- încep școlile și… vine 
frigul. 

Turku este o fostă capitală și are un palat-cetate foarte 
bine întreținut, în mijlocul unui parc și cu o arenă unde se 
desfășura un concert de muzică folk, care se auzea minunat, 
chiar dacă stăteam pe o bancă, sub niște arbori seculari. Am 
găsit în acest oraș un ”reper” turistic pe care nu credeam să-l 
aflu în altă parte decât în Rusia: casa în care a locuit Lenin! 
Nu am vizitat-o și nici nu am fotografiat-o, doar o menționez 
aici ca o curiozitate. Vizita în Finlanda ne-a revelat o țară și 
un popor ce merită tot respectul Europei și numai, prin 
modul liniștit în care își desfășoară viață lor (din ce am văzut 
noi), prin grija ce o au pentru natură, pentru personalitățile 
ce s-au remarcat în arhitectură și arte și, nu în ultimul rând, 
pentru că au inventat… sauna! Pe unul dintre malurile râului 
ce traversează Turku există o saună ce poate fi folosită de 
oricare din cei trec pe lîngă ea - nu știu care sunt condițiile 
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pentru a beneficia de ea. Eu nu am avut curajul.. 
”Sprechen Sie Deutch?” 
Din păcate la această întrebare (nici nu știu dacă am 

scris-o corect) nu am putut să răspund afirmativ în nici una 
dintre vizitele făcute în Austria, Germania și o bună porțiune 
din Elveția, unde se vorbește limba lui Goethe. Mare greșeală 
a fost că nu m-am străduit mai mult sau mai bine zis nu am 
avut răbdarea să urmez niște cursuri de germană 
elementară. Noroc cu Anca, ea a avut parte de un profesor 
deosebit de talentat în predarea limbilor străine și îl numesc 
aici pe domnul profesor Romulus Pupu, care ne-a predat 
nouă, celor din promoția Caragiale 1959, limba … rusă. Cu 
puținele ei cunoștințe, rămase după trecerea anilor, puteam 
să ne descurcăm cât de cât atunci cînd venea vorba de 
găsirea unei Zimmer frei sau de o adresă mai simplă, nu din 
alea cu cuvinte / substantive compuse, cum e modelul în 
limba lor. După câteva zeci de “traversări” prin Austria sau 
Germania, cu destinații în alte țări, călătoriile și “staționările” 
nu erau dificile și eram tare bucuros atunci când spuneam “la 
revedere” Ungariei și aveam în față autostrada către Viena 
sau Graz. Căutarea unei cazări pentru o noapte uneori era 
mai grea, pentru că nu ne făceam rezervare dinainte, dar 
acea căutare avea farmecul ei, căci nu știam unde și ce o să 
găsim, din punctul de vedere al confortului sau prețului, 

Țările din acest capitol  nu au fost tot timpul cu un 
caracter de ”tranzit", ci am avut sejuri minunate, în pensiuni 
sau rezidențe unde ne-am simțit bine datorită amabilității 
gazdelor, amplasamentelor în zone pitorești și/sau apropiate 
de locuri demne de vizitat. Prin sau pe lângă capitala Austriei, 
Viena, am trecut de mai multe ori și la un moment dat am 
hotărît să ne rezervăm câteva zile pentru acest oraș ce are un 
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farmec deosebit, dat de impresia că mereu ești purtat pe 
străzi în ritm de 3/4 al valsurilor lui Strauss, de varietatea de 
cofetării sau cafenele din zona centrală, dar și de 
multitudinea de locuri, clădiri neapărat de vizitat. În orice 
trecere mai scurtă sau mai lungă prin Viena nu am scăpat 
ocazia de a bea o cafea sau a mânca o prăjitură la una dintre 
terasele situate pe bine cunoscutele străzi pietonale 
Kärtner(strasse) sau Graben, străzi ce se întâlnesc lângă 
Stefansdom, de unde își culeg mușterii birjele ce fac tururi 
prin centru. Nu are rost să enumăr ce am vizitat, dar e un loc 
pe care îl recomand cu căldură pentru amplasamentul insolit 
din miijlocul unei capitale (a devenit așa prin dezvoltarea 
orașului) și aici numesc cartierul Grinzing, unde, într-unul 
dintre restaurantele aflate la poalele unor podgorii, poți 
mânca cei mai buni cârnați sau “picior de porc”, însoțiți de 
varză, cu vinul casei sau bere. Pentru mine există unul din 
puținele locuri pe care nu le-am vizitat intenționat și acesta 
este Palatul Belvedere, ce a aparținut lui Eugeniu de Savoia, 
deoarece acolo s-a semnat “odiosul tratat” prin care s-a 
cedat Transilvania, în 1940, sub presiunea germanilor, 
asistați de contele Ciano - ginerele lui Mussolini. Dacă fac 
abstracție de această “țurcă” a mea, Viena a fost și va fi o 
destinație ușor de atins și deosebit de agreabilă în timpul 
unui sejur de cîteva zile. 

Sejururile pe care le-am avut în Zillertall, Löffer sau Bad 
Gastein, găzduiți în case cu proprietari ce pun la dispoziția 
turiștilor apartamente complet mobilate și dotate, într-o 
curățenie și discreție desăvârșită, ne-au lăsat o impresie 
excelentă, fiind gata să recomandăm și altora o astfel de 
cazare. Am luat în considerare acele localități ținând seama și 
de distanțele rezonabile față de orașe importante, ca 
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Salzburg, Innsbruck sau Kitzbuhel, din Austria și chiar din 
Germania, în regiunea iubită de Hitler - Obersalzberg. Am 
vrut să vedem “Cuibul vulturului”, dar după o plimbare de 30 
de minute prin parcarea de la stația de plecare a telecabinei, 
fără să găsim un loc (acea locuință a lui Hitler, refăcută după 
război, încă atrage sute de turiști), am renunțat. Deplasările 
făcute aproape zilnic cu mașina către alte zone, pe șosele de 
la poalele Alpilor, ne-au oferit satisfacții de neînchipuit față 
de călătoriile pe la noi, mai ales prin siguranța traficului și 
posibilitatea de a ne bucura de frumusețile ce ne înconjurau, 
munții și localitățile prin care treceam. 

În Germania am evitat orașele mari, cu excepțiile pe care 
le-am menționat mai sus, când am fost prima oară la Berlin 
sau cu ocazia vizitei la prietenul nostru de la München. Prima 
noastră ședere (de mai mult de o zi) în Germania am avut-o 
într-o mică localitate de lângă Hamburg, atunci când veneam 
din Danemarca. Locuința ce cuprindea și apartamentul pus la 
dispoziția noastră era la marginea unei păduri și nu mică ne-a 
fost surprinderea când am văzut într-una dintre dimineți cum 
suntem “vizitați” de o căprioară, venită până la gardul 
proprietății. Distanța până la portul de pe Elba nu era mare și 
am avut la dispoziție o parcare generoasă ca număr de locuri 
și  preț pe oră, aproape de centru și deci nu am dus grija 
mașinii. În marele port și oraș Hamburg nu mai vezi urmele 
războiului, când a fost ”tocat mărunt” de aliați și o plimbare 
prin centru nu se poate să nu impresioneze prin robustețea 
clădirilor, spectacolul trecerii de nave mari pe fluviu și mai 
ales prin marele parc din apropierea centrului. Am profitat 
de locație și am mers să vedem și cealaltă parte a Hansei, 
care este orașul Lübeck, cu o Catedrală având o 
particularitate nemaîntâlnită de noi, nava centrală are 
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pardoseala în pantă, ca la o sală de spectacol. Ne-a plăcut 
mult și zona centrală, cred că și aceasta a fost reconstruită. În 
sejurul nostru de lângă Hamburg am putut vedeam cel mai 
mare număr de mașini decapotabile, chiar și un Trabant (!), 
probabil proprietarii profitau de vremea bună, fără ploile 
Nordului, pentru a le “scoate la aer”.  

O altă ședere a fost lângă Freiburg, alegere ce a ținut 
seama de ușurința accesului la orașe / locuri interesante de 
pe ambele maluri ale Rinului, cum erau Colmar, Strasbourg, 
Mulouhse, din Franța. Colmar a fost cea mai frumoasă 
surpriză, căci nu mă așteptăm să găsesc un oraș “înflorit” (în 
Franța se dau astfel de denumiri localităților ce expun pe 
străzi ronduri și ghivece cu flori), unde am putut face un tur 
al centrului instalați într-un trenuleț ce ne-a purtat pe lângă 
sau peste canale mărginite de restaurante unde se beau 
vinuri de Alsacia, dar și pe lângă casa autorului Statuii 
Libertății - Bartholdi. În una dintre așa zisele “capitale ale 
Europei”, Strasbourg (alături de Bruxelles), am ținut să văd 
clădirile ce adăpostesc forurile conducătoare ale UE și un 
parc ce are unul din cele mai variate culturi de trandafiri. 

Am profitat de apropierea de Donaueschingen (izvoarele 
Dunării), în Pădurea Neagră din Germania, unde am călătorit 
cu trenul și după mici căutări am găsit izvorul cu o amenajare 
specială din piatră (ca o fântână / bazin mare), pe ale cărei 
pereți sunt montate plăci cu înscrisuri provenind din țările 
străbătute de fluviu. Există și una din partea română, care are 
un mesaj politizat. Amenajarea acelei “fântâni” ca loc de 
izvor este de fapt pur turistică, căci din punct de vedere 
hidrografic Dunărea ia naștere la confluența a două râuri de 
la marginea orașului, numite Breg și Brigach, priveliște cu 
nimic specială. La plecarea spre casă am înnoptat într-o 
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comună unde o doamnă foarte drăguță a acceptat să ne 
găzduiască fără a își pune multe întrebări asupra țării de 
unde veneam și ne-a oferit o cameră într-o casă foarte 
îngrijită, dar și bine păzită de… un câine lup cât un vițel. După 
o noapte liniștită, în care am auzit doar bătăile ceasului din 
turnul bisericii de alături, am fost invitați la micul dejun, un 
pic în grabă, deoarece gazda trebuia să ajungă la slujba de 
duminică. Am fost rugați să plecăm când credem de cuvință, 
câinele ne va lăsa, dar după ce tragem ușa… să nu mai 
încercăm o altă intrare. Informație foarte corectă și verificată 
de mine cu rezultatul unui lătrat de mare descurajare. Înainte 
să ne punem bagajele în mașină am constat cu mirare că 
uitasem să o încui seara, dar nu am avut de suferit în urma 
acelei neglijențe. M-am întrebat atunci ce s-ar fi întâmplat 
dacă “uitarea” mea s-ar fi petrecut în Italia…  

Altă dată am ales ca “bază”, o comună (Zwei Fall) aflată 
în apropiere (38 km) de orașul Aachen, din două motive: 
istoria lui și apropierea de alte trei țări în care puteam ajunge 
foarte ușor: Belgia, Olanda și Luxemburg. Cazarea am avut-o 
într-un complex ce cuprindea un hotel, restaurant și două 
vile grupate într-o curte ce servea și de parcare, peste drum 
de restaurant. Orașul Aachen, cu numele francez Aix la 
Chapelle, e cunoscut ca reședință și loc de veci pentru Carol 
cel Mare. Catedrala unde se află mormântul are două stiluri 
diferite, în funcție de datele edificărilor, unul este bizantin și 
celălalt gotic. În afara Catedralei ne-a plăcut mult Primăria, 
cu piața ei, atât ziua, cât mai ales seara, când se umple de 
lume așezată la terasele de pe margini și privesc la tot felul 
de spectacole de stradă. De altfel, pe înserat, tot centrul este 
invadat de localnici și turiști în căutare de o masă de 
restaurant, într-o atmosfera deosebit de veselă. De la 
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această bază am făcut excursii de o zi la Liège și Spa 
Francorchamp, în Belgia, Kerkrade, în Olanda și am dat o 
tură în Ardeni, pentru a vedea puțin locurile celebrei bătălii 
din iarnă a anului 1944. Despre impresiile avute în aceste 
călătorii voi scrie în alt capitol.  

O ședere plăcută am avut și când am stat într-o comună 
aflată în apropierea graniței cu Elveția și la altitudine de 
aproape o mie de metri, numită Birkendorf, în vila pe care 
proprietăreasa, o doamnă doctor, o botezase ”O oază de 
liniște” - am tradus-o eu din germană. Și așa a fost - liniște și 
confort - când temperatura exterioară a scăzut mult, deși 
eram în plină vară, a avut grijă să pornească centrala termică. 
În plus, am putut face călătorii până la Zürich sau Basel, 
trecând de mai multe ori peste sau pe lângă Rin. 

Atunci cînd ne îndreptam către casă, de fiecare dată 
eram nevoiți a face o ”haltă” de o noapte pe drum, de 
preferință cât mai aproape de granița cu Austria, unde 
planificam să o facem pe următoarea, de data aceasta pe 
lângă granița cu Ungaria. Într-una dintre opririle pentru 
noapte în sudul Bavariei, am tras la un han dintr-un sat, care 
avea la parter un mic restaurant cu un fel de terasă la drum. 
Ne-am așezat la o masă și am comandat ceva de mâncare. În 
timp ce așteptam, un neamț în vârstă, rudă cu proprietarii 
stabilimentului, ne-a întrebat pe limba lui de unde suntem. I-
am răspuns România, iar ca oraș Ploieștiul (mereu făceam 
localizarea că orașul nostru este la 60 km nord de capitala 
țării). Interlocutorul nostru ne-a dat imediat de înțeles că știe 
orașul, căci el a fost în război pe acolo, având treabă cu 
”flack” - formidabila antiaeriană germană, cu nu mai puțin 
vestite tunuri de 88 mm. Pe limba lui, puțin înțeleasă de noi, 
menționa mereu “amerikanen” și “flugzeug”, cuvinte prin 
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care încerca să ne precizeze ce căuta el pe lângă orașul 
nostru. Nu am mai putut continua așa zisa “discuție”, 
deoarece în salonul restaurantului, cu ferestrele deasupra 
mesei noastre, a început să repete … fanfara satului! 

Cea mai interesantă ședere a fost într-o mică localitate 
din fosta RDG, unde am căutat o cazare pentru o singură 
noapte, înainte de traversarea Sassnitz-Trelleborg, către 
Malmö. Pentru că în orășelul respectiv, cu faimă turistică, nu 
se găseau locuri, la ultima încercare, recepționerei poate i s-a 
făcut milă de noi, căci venea noaptea și ne-a spus pe șoptite 
să așteptăm nițel… După acel ”nițel”, a apărut un bărbat cu o 
mașină, care ne-a “spus” prin semne să-l urmăm. Așa am 
făcut și ne-a condus într-un nou cartier, construit după 
reunificare, ne-a arătat unde putem parca și apoi, cu multă 
fereală, ne-a dus la o casă din vecinătate, unde ne aștepta 
proprietăreasa (într-o curte ce se dorea a fi aranjată după 
Neckerman!), care ne-a arătat camera foarte bogat 
amenajată, cu fel de fel de plante artificiale și … ceasuri. Ne-a 
instruit cu privire la folosirea toaletei și asupra modalității de 
părăsire a casei de a doua zi - părăsire ce trebuia făcută tot 
cu multă discreție, ca și sosirea. Atunci mi-am dat seama că 
manifestarea ei era o consecință a anilor trăiți sub comuniști 
și încă îi mai rămăsese frica: nu cumva să o reclame cineva 
din vecini la STASI, că a avut străini în casă! 

În Elveția, paradoxal, prima ședere, în 2005, a fost într-
un canton unde se vorbea franceză. Am stat într-un mic 
orășel, aproape de Montreux, numit Ollon și situat pe 
pantele unor dealuri pline de vii, la o pensiune ale cărei 
gazde ne-au oferit prilejul de a vizita un Centru de vinificare 
de tip cooperatist. Ni s-au explicat câteva detalii despre cum 
funcționează cooperativa lor – cuvânt care pe la noi nu are 
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succes din motive de istorie recentă. De la Ollon am făcut 
câteva deplasări la Geneva, Vevey, Lausanne și Montreaux, 
mereu pe malul lacului. La Lausanne am vizitat Muzeul 
Olimpic, cuprinși de curiozitatea de a descoperi ce “eroi” 
români sunt menționați acolo. Am consacrat o zi pentru a 
vedea câte ceva  din stațiunea renumită Chamonix, la poalele 
lui Mont Blanc, fără a avea disponibilitatea (curajul?) de a 
urcă cu telecabina măcar pînă la prima stație din “lanțul” ce 
duce pînă în Italia. 

În zona de limba italiană, am încercat un sejur la Lugano, 
dar nu am avut noroc, căci datele oferite la data rezervării nu 
au fost conforme cu ce am găsit atunci când am ajuns acolo - 
am fi fost izolați și deci constrânși să stăm cele câteva zile 
numai în casa și curtea ofertantului, situație pe care nu o 
doream! 

În zona de limbă germană, o ședere mai plăcută am avut-
o în orășelul Spiez, oraș ce are pe malul lacului Thun un mic 
castel ce se află pe mai toate reclamele turistice ale Elveției. 
Gazda ne-a fost recomandată de un foarte util birou de 
informații, care avea o evidență bună asupra 
disponibilităților. Ca în mai toate găzduirile în ”camere 
libere” sau pensiuni, apartamentul oferit era parte din casă, 
iar locul de servit micul dejun era în vecinătatea bucătăriei, 
de unde veneau în fiecare dimineață mirosuri îmbietoare de 
pâine prăjită, cafea proaspătă sau omletă. De la balconul 
apartamentului aveam panorama Alpilor, în prim plan cu 
vestitul vârf Jungfrau, care în acele zile ni se oferea fără valuri 
de ceață sau nori, fără mofturi de “domnișoară”, numai bun 
de fotografiat. Pe o șosea plină de serpentine, dar și cu 
priveliști către văi cu localități pitorești, am mers pentru o zi 
până la Lucerna, ca să ne cumpărăm ceasuri (!), achiziții 
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făcute pe măsura bugetului nostru, ocolind cu prudență 
acele magazine care expuneau instrumentele de măsurat 
timpul ale unor mărci vestite… dar fără preț pe ele, probabil 
ca să nu descurajeze potențialii cumpărători. Principala 
atracție a orașului este minunatul pod de lemn, din mijlocul 
râului, plin de flori, pod ce a fost reconstruit cu grijă după un 
incendiu. O localitate ce merită a fi vizitată este cea situată 
între două lacuri - de unde i se trage și numele - Interlaken. 
Recomandarea este de a vizita doar, nu de a dormi acolo, 
căci prețurile practicate sunt convenabile doar celor veniți 
din Țările Golfului, cu familii numeroase și dispuși a cumpăra 
tot ce era mai de lux prin magazinele de parfumuri, ceasuri 
sau îmbrăcăminte. Hotelurile erau numeroase și cu număr 
mare de stele, foarte primitoare (!) pentru cei veniți să scape 
de căldurile deșerturilor și să cheltuie petrodolarii. Pe munți 
nu am urcat decât cu un trenuleț pe cremalieră, până la o 
altitudine cu puțin peste o mie de metri, trecând la mică 
distanță de ciurde de vaci cu clopote imense la gât și 
insensibile la trecerea turisitilor. La cap de linie ni se 
recomanda vizitarea unei rezervații florale specifice înălțimii 
la care ne aflam. Nu era ceva aparte de văzut, dar, în mare, 
călătoria făcută într-o zi senină pe la poalele celor mai înalți 
munți din Europa, cu un mijloc de transport pe care nu-l mai 
folosisem, a făcut toți banii!  

Într-o altă călătorie, am fost să vedem vestita cascadă a 
Rinului de lângă localitatea Schaffhausen, oraș ce se prezintă 
și ca o “vitrină” a producătorilor de ceasuri din Elveția. 
Admirarea cascadei se poate face din două puncte: unul, de 
pe mal, cu vedere spre o mică insulă de lângă căderea de 
apă, al doilea fiind o belvedere situată deasupra acesteia. Din 
ambele locații, vederea miilor de metri cubi de apă care se 
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rostogolesc peste stânci în drumul lor către mare este foarte 
spectaculoasă. Pe insulă se poate ajunge cu ajutorul unor 
vaporașe ce se apropie destul de periculos - ni se părea nouă 
- de cascadă, ca să debarce pasagerii dornici de a urca pe 
stânca din mijloc. De numele orașului mă leagă o amintire 
din vremea adolescenței mele, când eram total absorbit de 
lumea fotbalului, în prim plan fiind firește Petrolul. În acei 
ani, Federația de specialitate premia golgeterul 
campionatului cu un ceas ce avea marca Schaffhausen, o 
bijuterie pentru acele vremuri când se găseau doar ceasuri 
sovietice (făcute în fabrici luate ca pradă de război din 
Germania). Am ținut minte numele unui câștigător din anii 
’50, jucător la Politehnica Timișoara, anume Ciosescu, pentru 
că a știut că e câștigător după un meci la Ploiești. 

Despre Basel citisem cum în timpul războiului al II-lea a 
fost un fel de “placă turnantă” între Germania lui Hitler și 
Elveția cea neutră, loc unde se transferau bunuri materiale 
(de exemplu, oțel suedez), sume de bani socotite în aur 
(confiscate, așa cum s-a aflat mai tîrziu) fără ca statul (a se 
citi bancherii) să aibă vreo ”apăsare” pe conștiință. În Basel 
era pe acele vremuri și un război al spionilor - americanii 
făcându-și simțită prezența prin agenția nou înființatului OSS 
- viitoarea CIA. O altă bilă neagră în contul autorităților 
helvete a fost faptul că nu ezitau să trimită înapoi în 
Germania, și cu siguranță la moarte, pe cei ce încercau să 
treacă Rinul spre o libertate afișată de democrata Țară a 
Cantoanelor. Dacă nu făceau așa, se justifică ei, Germania i-
ar fi invadat într-o singură noapte. Nu-mi vine să cred că 
vecinii ar fi luat o asemenea decizie, când seifurile băncilor 
elvețiene reprezentau cel mai sigur loc de păstrare a avuțiilor 
mai marilor naziști, “adunate” pentru eventualitatea că “cei o 
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mie de ani ai Reichulului” ar fi cu mult mai puțini… 
Într-un cartier liniștit al unui oraș considerat ca unul 

dintre cele mai scumpe din Europa – Zürich – am fost 
oaspeții familiei unei prietene și colege de facultate, Viorica 
Andronescu, devenită Târziu, prin căsătoria cu un arhitect, 
plecați încă din 1969 din țară. Au împreună doi băieți și, spre 
cinstea lor, i-au învățat românește. Deși și ei fac parte din 
categoria românilor ce muncesc, descriși în alt capitol, am 
preferat să îi menționez aici, căci legătura și șederea la ei a 
fost specială. Prin bunăvoința domnului arhitect, am putut 
vedea două obiective interesante din oraș: o locuință 
proiectată de Le Corbusier pentru doamna Heidi Weber și 
Gara centrală, unde există un peron subteran proiectat de 
Calatrava, cu bolți și noduri la stâlpi dintr-un beton aparent 
de o calitate cum nu am mai văzut undeva în lume! Ca mai 
multe dintre orașele elvețiene, și acest oraș (se zice, cel mai 
scump din Europa) are în vecinătate un lac și un râu ce intră 
în el, lac aglomerat în ”parcări” cu fel de fel de ambarcațiuni. 

Pentru că, după socotelile mele (sumare), în țările de 
limba germană am petrecute cele mai multe nopți, mă simt 
dator să fac câteva remarci despre ce am constatat și cum 
ne-am simțit noi în acele momente. În locuințele, pensiunile, 
hanurile sau micile hoteluri în care am găsit găzduire, ne-am 
simțit întotdeauna în deplină siguranță și, chiar dacă 
proprietarii nu au în fire să fie exuberanti, știau să fie cât mai 
ospitalieri și discreți. Clădirile aveau, în marea lor majoritate, 
dublă destinație: una de locuință a proprietarilor și cealaltă 
de găzduire, afișată pe fațade spre știința celor în trecere. Nu 
de puține ori, clădirile se aflau în mijlocul unei ferme agricole 
la care lucrau toți membrii familiei, așa cum aveam să 
constatăm dimineața, când se grăbeau să plece la muncă, pe 
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tractoare sau camioane, nu înainte să ne poftească la 
frühstück. Majoritatea încăperilor care ne-au fost puse la 
dispoziție aveau mobilă cu un puternic accent local, ceea ce 
le dădea un farmec aparte, mai ales cele din Tirol sau din 
zona lacurilor montane. Am avut o surpriză o dată, când în 
tot timpul nopții am auzit zgomote ciudate venite din 
încăperile de sub noi. A doua zi am constatat că acele 
zgomote proveneau de la vacile ce aveau “dormitorul” la 
parter și mai izbeau cu copitele în staule, din când în când! 
Seara nu am bănuit acea vecintate, pentru că simțurile 
noastre olfactive nu ne-au dat de știre. Despre micul dejun 
servit în țările de limbă germană am avut numai cuvinte de 
laudă, mai ales dacă încerci să-l compari cu ce ni s-a oferit 
prin Italia sau Franța. Prin calitatea și varietatea produselor 
oferite de gazde, unele chiar din gospodăria lor, diminețile 
erau începute cu plăcere și bucurie, iar drumul ce urma să-l 
facem după ni se părea mult mai ușor. 

BeNeLux 
Am călătorit în țările cu ințialele de mai sus pe vremea în 

care nu se schimbase titulatura Olandei în Țările de Jos 
(Nederland) și la denumirea veche mă voi referi. 

Când am călătorit prima dată în Belgia (în 1971), acestă 
țară a devenit pentru mine un exemplu de cum putea să fie 
România, dacă nu avea ghinionul să se afle de partea rea a 
Cortinei de fier, parte unde am ajuns ca urmare a 
“tranzacției” făcute de mai marii vremii respective. Belgia e o 
țară care a fost mereu teatru de războaie, iar în ultimul a 
avut parte “de dus și întors”, cu distrugeri și pierderi 
importante de vieți omenești, dacă ținem seama de 
dimensiunile ei. Și noi am avut parte de războaie, dar 
ocupația de după nu se compară… cu Planul Marschal. În 
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plus, țara noastră are bogățiile pământului, de deasupra sau 
de desubt, pe care Belgia nu le are. Țara pe care am găsit-o în 
vizitele noastre nu mai prezintă urme ale acelor vremuri și 
deși e un pic de separare pe teritoriu, pe considerentul că 
sunt două neamuri (ce nu se aseamănă și nici nu se prea 
înțeleg), viața merge înainte, cu bune și cu rele. Într-una 
dintre vizite, am aflat că țara e federalizată în trei regiuni: 
Valonă, Flamandă și capital Bruxelles. Impresia mea a fost că 
există și o politică “a bățului prin gard”, practicată de vecinii 
de la nord, care încurajează folosirea limbii lor în zona 
flamandă. Până la urmă, sunt destul de civilizați și mută totul 
în plan politic, sub același rege. Din păcate, am aflat din mass 
media de incidentele grave produse de noii locuitori ai 
orașelor belgiene, în zone în care nici poliția nu îndrăznește 
să intervină, iar acești noi locuitori nu sunt nici valoni, nici 
flamanzi… dar au devenit cetățeni ai țării care i-a primit.  

În prima vizită, am rezervat un apartament într-o comună 
de lângă Gand, apartament amenajat exemplar într-o fostă 
anexă a gospodăriei gazdelor noastre, în mijlocul unei grădini 
cu pomi fructiferi. Acest gen de amenajare ce o face 
utlilizabilă în scopuri de locuire, cu toate dotările necesare, 
am mai întâlnit-o și în alte țări și oferă musafirilor intimitate 
și confort. Am făcut de la acea “bază” călătorii zilnice către 
Gand, Anvers, Bruges și Bruxelles. În toate călătoriile din 
Belgia, orașul care ne-a impresionat cel mai mult a fost 
Bruges, asemuit de noi prin prisma abundenței de turiști și 
bogăția de monumente cu Florența, deși în clișeele ghidurilor 
turistice e numit ca un fel de Veneție a Nordului, pe 
considerentul existenței sumedeniei de canale ce îl străbat. A 
doua venire în Belgia am dedicat-o numai acestui oraș, 
tocmai pentru faptul că merită mai mult decât o vizită de o zi, 
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cum avuseserăm parte cu ani în urmă. Nu am pierdut ocazia 
de a face și noi o plimbare pe acele canale, care, spre 
deosebire de alți ani, sunt mult mai curate, oferind trecerea 
pe lângă construcții ce urmau a fi văzute și de pe uscat. Nu 
am scăpat ocazia de a adauga la “colecția” de Pieta făurite de 
Michelangelo, văzute în Italia, pe cea expusă în Catedrală, o 
lucrare de mai mici dimensiuni, dar tot… perfectă. Ni s-a 
părut interesant să aflăm amănuntul că a fost achizionată în 
1504 de un negustor contra a 4000 de florini și că a avut 
parte de o existență zbuciumată, cu peregrinări prin mai 
multe țări, trecând și prin mâinile naziștilor. Pe înserat, o 
vizită urmată de cină la unul dintre restaurantele din Piața 
Centrală (Grotte Markt) ne-a dat prilejul să auzim o mică 
producție muzicală a celebrului carillon, cu 47 de clopote, din 
Turnul Belfry, ce domină patrulaterul din fața lui. Am pătruns 
cu evlavie în “Biserica sângelui”, unde se păstrează o fiolă cu 
sângele Mântuitorului, așezată într-un altar prin fața căruia 
se poate trece. La Anvers sau Antwerpen (care s-ar traduce 
“mână ruptă” - a unui monstru), am putut admira un triptic al 
lui Van Dyck din Catedrala cu un turn, supranumit ”mielul 
miraculos”. Capitala Belgiei se zice că are cea mai frumoasă 
piață Grand Place, numită de Goethe “Salonul Europei”, cu 
clădirea Primăriei (care un pic seamănă cu Palatul Culturii din 
Iași) pe o parte, încadrată de clădirile breslelor și Palatul 
Brabant pe celealaltă parte. Eu singur (într-o altă călătorie) 
am avut norocul să o văd ca prim contact cu Bruxelles (a fost 
un șoc), într-o zi de sărbătoare națională, când fanfare 
militare din mai multe țări au dat concerte, pe seară. Merită 
de trecut prin Galeria Regelui și cea a Reginei, măcar pentru 
a admira bogăția vitrinelor ce expun zeci de sortimente de 
ciocolată - produs care alături de zecile feluri de bere fac 
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faima țării. Mai există un reper care face orașul să fie 
recunoscut chiar dacă ajungi fără să știi unde te-a dus trenul: 
aromele “vafelor”, care te întâmpină de cum calci pe peron! 
Aceleași arome le-am întâlnit / mirosit și la Liège, când ne 
plimbam pe străzile de lângă Operă, cedând tentației de a 
cumpăra chiar de pe stradă câte o bunătate învelită în sos de 
ciocolată! 

Olanda - îi zic în continuare așa fără să risc să fiu 
penalizat diplomatic - am călcat-o tot de două ori, la distanță 
de mai mulți ani. La prima ședere am avut parte de o locație 
deosebit de pitorească, într-un complex turistic de vile și 
căsuțe, în vecinătatea unei pădurici de pini și a unor dune de 
nisip, formă de relief foarte “promovată” în pliantele 
turistice, în apropiere de Amersfort. Până să ajungem la acea 
rezervare, ne-am oprit pentru câteva ore în localitatea 
vestită pentru târgurile de brânză, Guda, unde există și un 
muzeu dedicat acestui produs deosebit de important în 
cultura gastronomică olandeză. În zilele în care am stat în 
acel complex, cu nume pe care noi l-am tradus ”cuibul 
veveritelor”, am mers la Amsterdam de două ori, beneficiind 
de o facilitate de parcare aflată pe… autostradă și anume P+R 
(Park and Ride), plus o minge desenată alături, care sugera că 
este amplasat sub terenul de fotbal al Amsterdam Arena, ce 
va fi rebotezată mai târziu cu numele lui J. Cruyff. Acea 
facilitate constă că după ce lăsai mașina într-unul dintre cele 
două subsoluri, aveai dreptul la două bilete de metrou, dus-
întors, până la Gara Amsterdam, plus o reducere foarte mare 
o prețului orei de parcare. Când am ajuns pe străzile de lângă 
canalele Amsterdamului, am văzut că era aproape imposibil 
să parchezi pe acolo, dacă ținem seama de durata maximă, 
de două ore și de prețul ridicat: 4 euro/oră…. și asta dacă 
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găseam loc! Am apreciat acest mod de a “scoate” mașinile 
din centrul orașelor și am folosit această facilitate oriunde 
am găsit semnul P+R, în cursul călătoriilor noastre.  

Într-una dintre zilele de Amsterdam, am făcut un tur 
scurt cu vaporul pe principalele canale și apoi ne-am 
”debarcat” în fața lui Rijmusem, unde am petrecut câteva 
ore, insuficient pentru mărimea muzeului. Am notat 
observația Ancăi că mulțimea adunată (îngrămădită) în fața 
tabloului “Rondul de noapte” este sensibil egală cu cea din 
față “Monei Lisa”, de la Luvru! După aceea, am ieșit din acest 
mare muzeu ce cuprinde și o secție foarte interesantă despre 
istoria celebrelor Companii ale Indiilor. Profitul adus de 
aceste “societăți” de peste mări și țări a contribuit foarte 
mult la dezvoltarea Olandei. Am petrecut apoi încă o oră la 
Muzeul Van Gogh, din apropiere, unde am făcut constatarea 
cât de amărâți erau concetățenii lui, dintr-un tablou pictat în 
timp ce mâncau… cartofi. Atmosfera din acel tablou 
contrasta izbitor cu cea din pânzele pictate de el în Franța, în 
lumina provansală. Deși era foarte aproape, nu ne-a tentat și 
o vizită la un Muzeul al diamantelor. În altă călătorie la 
Amsterdam, am cumpărat bilete pentru două zile de 
străbătut pe canale și pe trasee diferite. A fost mult mai 
instructiv și mai odihnitor decât prima dată. Acum, ghida și 
timonierul ambarcațiunii ne-au spus că adâncimea canalelor 
din Amsterdam este de 3 metri, dar un metru e nămol, un 
metru ar fi înălțimea stratului de biciclete aruncate acolo și 
pe metrul de deasupra navigam noi! Tot în acel tur pe apă, 
am fost informați că multe dintre bisericile, de diverse religii, 
sunt închise sau au altă folosință, dar că pentru a vizita casa 
Annei Franck trebuie să ai rezervare și să stai la o coadă mare 
afară… 
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În a doua călătorie în Olanda, am fixat ca primă 
destinație uriașul port Rotterdam, spun uriaș pentru că l-am 
putut vizita cu o excursie special organizată, astfel încât să 
poți vedea mulțimea de brațe de mare și de cheiuri, cu 
felurite întrebuințări, în funcție de marfa cărată de vapoare. 
Faptul că a fost și este unul dintre cele mai mari porturi din 
Europa (alături de Anvers și Londra), i-a adus în timpul 
războiului multe necazuri și distrugeri, la fel cum s-a 
întâmplat și cu alte porturi ca Le Havre și Lorient, în Franța 
sau Anvers, în Belgia. După mai mult de 60 de ani de la 
sfârșitul ultimei conflagrații mondiale, orașul e aproape nou 
în zona centrală și de-a lungul Maas (Meusa) și se prezintă cu 
clădiri moderne, cu multe etaje, care adăpostesc sedii de 
companii importante, dar și cu destinație de locuire. Într-una 
dintre ultimele, am avut închiriat un apartament la un etaj 
amețitor de înalt (12), ”calitate” ce era dată de un balcon cu 
totul și cu totul din sticlă, planșeu și parapet! Pentru a parca 
automobilul ce l-am închiriat, am apelat la parcarea ce se afla 
la primele niveluri ale blocului și la care se accedea din stradă 
cu ajutorul a două lifturi special construite, mașinării care mi-
au dat de furcă, deoarece nu întotdeauna unul răspundea la 
comenzi și, după ce stăteai în el câteva minute, trebuia 
încercat celălalt.  

De la Rotterdam, am plecat să vedem un exemplu de 
“câmp” cu mori de vânt, recomandat a fi vizitat în ghiduri. 
Am ajuns destul de ușor în acea localitate cu numele 
Kinderdam și nu am regretat acea vizită pentru că, în afară 
spectacolului oferit de cele 17 mori, toate în repaus, cu 
excepția uneia, am putut vedea care a fost rostul lor în 
civilizația olandeză, cum cu ajutorul lor s-au cucerit 
pământuri din mare. În cea care încă funcționa, am observat 
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că era și locuința pentru “operator” și familia lui, locuința 
fiind structurată pe două niveluri. Pe acel câmp imens, 
împânzit de canale și alei, morile ”expuse” erau de mai multe 
tipuri, pe care le puteai observa la o privire mai atentă, iar 
poziția “palelor / aripilor” semnifica o stare a respectivei 
mori sau un semnal către altele. Foarte interesant!  

Orașul în care se poate cumpăra o amintire 
reprezentativă pentru acea țară este Delft, unde există un 
magazin ce vinde celebra ceramică ce-i poartă numele și 
recunoscută prin culoarea albastru pal, dominantă în 
obiectele produse acolo, la început pentru uzul casnic, iar 
apoi devenind adevărate obiecte de artă. Lângă piața din 
acest oraș al ceramicii, am fost martorul unei ”producții 
artistice”, oferită de trei instrumentiști ruși, care la niște 
acordeoane imense (armonici?) au început să cânte din Bach, 
spre surprinderea trecătorilor, care se opreau pentru a 
“depune” obolul și recunoașterea lor în cutiile 
instrumentelor.  

Mergând prin Olanda, am observat ceva deosebit la 
ferestrele dinspre străzi: nu aveau draperii / transperante, 
nici măcar perdele, astfel că la ceasuri de seară se putea 
vedea întreaga familie ce locuia în acea casă, în jurul unei 
mese sau privind la televizor. Am citit undeva că acest obicei 
(sau regulă) vine de pe vremea stapânirilor spaniole, când 
erau obligați să nu acopere în nici un fel ferestrele, astfel ca 
iscoadele trimise pe ulițe să poată observa dacă nu cumva se 
adună oponenți ce ar complota contra regatului spaniol. 
Pentru că doamnelor din ziua de azi li s-au părut prea goale 
ferestrele, a apărut moda de a poziționa pe pervaz un ghiveci 
cu o floare, o vază, o statuetă sau un bibelou, astfel că 
privirea îți e atrasă mai întâi de acel obiect și abia apoi de ce 
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se află în încăperea luminată de acea fereastră. Este straniu 
că nu îmi aduc aminte să fi văzut același obicei în casele din 
Belgia, știut fiind că au fost sub aceeași ocupație! 

Atunci când am făcut o vizită de o zi în orașul Kerkrade, 
aproape de Aachen, de care auzisem căci aveau o echipă de 
fotbal, ne-a impresionat numărul mare de persoane de 
vârsta a treia care umpleau străzile din centru, pe picioarele 
lor sau în cărucioare, așezați la mesele restaurantelor sau 
vizitând “târgul” ce se desfășura în acea zi. Ca ingredient 
suplimentar, la petrecerea generală se afla o “flașnetă 
mecanică”, cu melodii pe gustul asistenței, care contribuia cu 
câțiva bănuți așezați în pălăria proprietarului. La plecare am 
avut o explicație asupra afluenței de pensionari - existența 
unor așezăminte “de retragere” a seniorilor în acel oraș. 
Atunci, în acea zi, mi-am adus aminte de zicerea unui mentor 
și prieten drag – domnul Inginer Hartia - care mereu spunea 
că societatea trebuie să aibă grijă și să facă eforturi de tot 
felul în a nu izola pe aceia care ajung la senectute, căci 
izolarea duce la un sfârșit al vieții lor mult mai rapid și 
nemeritat. 

Mica țară cu numele Luxemburg e un adevărat magnet, 
atât pentru investitori, cât și pentru cei ce caută un loc de 
muncă bine plătit, dar și cu taxe puține. Faptul că în UE are 
unul dintre cele mai înalte niveluri de trai spune multe. Sunt 
cazuri în care oameni ce locuiesc în Germania preferă să facă 
naveta zilnică (!) spre locul de muncă ce se află în 
Luxemburg, ei locuind undeva, în apropierea graniței… care 
fizic nu mai există. Dinamismul acestei țări mi s-a revelat 
atunci când, după cîțiva ani, am revenit într-o localitate ce se 
numește Diekirsch. Nu am mai putut localiza clădirea unei 
companii cu care lucrasem și care la acea dată era amplasată 
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la marginea localității, iar când am ajuns noi acolo, am fost 
complet derutat când am remarcat că era în interior, fiind 
înconjurată de diverse alte construcții. Un exemplu despre 
cum se prețuiește pământul în capitala Louxembourgville l-
am constatat atunci când, în disperarea de a găsi un loc de 
parcare (disperare pe care am avut-o în dese ocazii ale 
călătoriilor cu automobilul), am văzut un indicator al unei 
parcări subterane aflată în Piața Teatrului. Am intrat și am 
început să coborâm nivel după nivel, fără să găsim locuri 
(eram două mașini) și abia când am ajuns la nivelul cu nr. 5 
(ultimul) am putut să parcam și să revenim la suprafață cu un 
lift încăpător ieșind în … parcul din piață. 

Din UK, doar Londra 
Am pus acest titlu de capitol deoarece nu am mai avut 

ocazia să vedem și alt oraș sau regiune din UK, deși ne 
propuseserăm să facem o vizită în Scoția, trecând mai întâi 
pe la Windsor și Oxford. Așa cum am mai scris legat de alte 
”rateuri” - nu a fost să fie! Printr-un noroc mare, Anca a 
reușit să rezerve un apartament într-un bloc poziționat 
excelent: pe amplasamentul unui fost doc – St.George Warf -
în vecinătatea Podului Vauxhall. Nu doar amplasamentul era 
grozav, ci și calitatea lui - foarte spațios, curat și complet 
dotat. Clădiri asemănătoare au fost construite pe malul 
Tamisei, înlocuind docuri perimate și astfel au apărut cartiere 
selecte, cu blocuri ce adăpostesc atât sedii de companii, cât 
și locuințe. Un exemplu foarte bine cunoscut este 
amplasamentul Canary Warf. Peste drum de bloc era o stație 
de metro (tube, cum îi spun londonezii) și una mare de 
autobuze, de unde ni s-au dat cu foarte mare amabilitate 
hărțile, pe sectoare, ale marelui oraș, documentații ce ne-au 
fost de mare folos. Încă de acasă am rezervat un fel de 
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pass pentru toate mijloacele de transport public și un set 
mare de intrări gratuite la obiectivele importante. A fost o 
idee inspirată, căci, deși nu am făcut socoteala să văd dacă 
ies pe plus față de costurile fără pass, ne-a scutit de stresul 
cumpărării de bilet la transport sau de cozile la intrările la 
obiectivele dorite. Una dintre primele deplasări cu acea 
înlesnire am făcut-o pe apa Tamisei, până la Greenwich, ca să 
călcăm acolo pe meridianul zero. Am debarcat în fața unei 
școli de marină și apoi am urcat până în vârful dealului, unde 
se găsește observatorul și monumentul ce marchează locul 
de unde se măsoară timpul și longitudinea. După ce am 
vizitat micul muzeu amenajat în clădirea fostei adminstrații și 
ne-am pozat ”călare” pe meridianul trasat pe platformă, ne-
am întors pe alt drum, prin mijlocul unui parc plin cu oameni 
ce se bucurau de ziua însorită stând pe iarbă sau la mesele 
unei așa zise cafenele, amenajată într-o mică baracă. Am mai 
utilizat pass-ul la vizitarea Catedralei Wesminister și a 
Turnului Londrei, ocolind cozile acelora ce trebuiau să-și 
cumpere bilet de intrare în acele obiective, dar nu am avut 
nevoie de el atunci când am intrat în Catedrala St. Paul. 
Înainte de a vedea Hyde Park, am făcut cunoștință cu 
“vedetele” parcului St. James – îndrăznețele (obraznicele?) 
veverițe ce îl populează și fac deliciul vizitatorilor ce consimt 
a fi ”jefuiți” de ele. N-am avut norocul să vedem în Hyde Park 
vreun orator, ci numai grupuri de oameni tolăniți pe iarbă, ce 
se relaxau în acest fel. Ne-am mulțumit cu atât și cu 
priveliștea lacului. Din broșura ce însoțea pass-ul am aflat că 
era inclusă vizitarea gratuită a noului Wembley și, fără să mai 
stăm pe gânduri, am luat metroul către acel Templu al 
fotbalului englez. Vizitarea se făcea organizat, în grupuri, 
după un orar ce se anunța când ajungeai în holul central. Am 
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vizitat aproape tot ce se permitea – normal că nu se putea 
accede în loja reginei! Am văzut vestiarele, sălile de încălzire 
și de recuperare de după meci, sala conferințelor de presă 
(unde te puteai poza în calitate de selecționer!) și, bine 
înțeles, tribunele, cu un traseu ce pleca de la terenul cu 
gazon… englezesc, trecând pe la băncile de rezervă, până la 
etajul unde se înmânează Cupa Angliei. Printre fotografiile 
făcute acolo, am avut dorința de a face una în fața intrării 
principale, lângă statuia lui Roger (Bobby) Moore, legendarul 
căpitan al campioanei mondiale din 1966 (singurul titlu 
pentru inventatoarea foot ball), dar și coleg cu Hunt, cel ce 
ne-a marcat un gol în neuitatul meci cu marea Liverpool în 
toamna aceluiași an, pe vechiul stadion Petrolul. Vizita 
acestei mari arene impresionează atât prin dimensiunile ei, 
prin soluțiile constructive alese (în special la acoperiș), cât și 
prin toate facilitățile puse la dispoziția sportivilor și 
spectatorilor. Și din această mare capitală am plecat cu 
regretul că am ratat două ținte pe care doream să le văd. 
Prima a fost Palatul Buckingam, care nu se putea vizita din 
cauza… Reginei, ce nu plecase în vacanță și atunci ne-am 
mulțumit cu o fastuoasă schimbare a gărzii, în mijlocul unei 
mulțimi ce era masată la gardul palatului și la poalele statuiei 
reginei Victoria. După ce acea ceremonie s-a terminat, parcă 
prea repede după gustul meu, am ocolit puțin palatul, cu 
intenția de a vedea “grajdurile regale”. Pentru o mai bună 
localizare, am întrebat un policeman, care, foarte amabil, mi-
a dat indicațiile într-o engleză… pe care nu am recunoscut-o - 
și așa am făcut cunoștință cu vestitul cockney! Cu tot acest 
mic impediment, am înțeles pe unde să o luăm și am intrat să 
vedem complexul de clădiri ce adăpostesc grajdurile regale. 
Sunt expuse acolo niște calești impresionante, dar și o 



173 

 

colecție de automobile Rolls Royce. Al doilea regret a fost 
Complexul Wimbledon, care în mod normal se putea vizita, 
dar nu cu două săptămîni înainte de începerea marelui 
turneu ce îi poartă numele. Încă o dată: nu a fost să fie! La 
care adaug acum: poate într-o altă viață.  

Nu pot încheia acest capitol fără a menționa 
comportamentul tinerilor din Londra, apreciat în mod 
favorabil, constatat în mai multe ocazii. În mijloacele de 
transport public ne-a uimit cum îți ofereau un loc liber pe 
scaune sau bănci, imediat ce remarcau urcarea noastră în 
acel vehicul. Altă dată, într-una dintre stațiile de metro care 
nu avea ascensor pentru corespondență cu altă linie, a 
trebuit, la plecare, să cărăm bagajele noastre pe scări. Un 
cuplu de tineri au apucat, fără să stea pe gânduri, mânerele 
geamantanelor și ni le-au dus până la peronul liniei dorite de 
noi. Bravo lor - comportări similare nu am mai întâlnit în 
toată Europa! 

Pe alt continent 
Cel mai la îndemână alt continent pentru români rămâne 

Asia, la care ajungi în câteva ore de zbor sau o zi de condus 
(pentru cei ce îndură calvarul trecerii prin Bulgaria) și, după 
ce treci Bosforul, deja nu mai ești în Europa! Mai adânc pe 
continent se poate ajunge cu ocazia unor sejururi în stațiunile 
de pe malul Mediteranei, stațiuni care fac cinste gazdelor 
prin modul cum au fost construite - cu banii lor sau ai altora, 
cu gust sau mai aproape de kitsch - cum sunt administrate și 
mai ales pentru ospitalitate. În fosta capitală bizantină am 
ajuns, într-una dintre călătorii, pe apă: am aflat că din 
Constanța pleacă un fel de ferry-boat către Istanbul și ne-am 
înscris fără să aveam vreun pic de ezitare. N-a fost o alegere 
proastă, cu toate că vasul nu era într-o stare nemaipomenit 
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de bună – explicabil - fusese cumpărat de la ruși. Drumul de 
dus a fost o încântare, mai ales intrarea în Bosfor, având 
drept “călăuze” un cârd de delfini care parcă voiau să ne 
arate cât de frumos arată malurile de pe ambele părți, cu 
cele două “capete”, Rumeli Hisar și Anatoli Hisar. La 
întoarcere n-a mai fost la fel de plăcut, dar rămâne în 
memorie cu ce a fost bine. Orașul Istanbul, așezat pe două 
continente, capitală de imperiu, loc de sacrificiu pentru 
Brâncoveni, dar și loc unde se punea la cale soarta țărilor 
române, fără să fie întrebați vreodată și locuitorii acestora. E 
o metropolă care nu prea știe câți rezidenți numără, dar 
merită văzută, pentru că are foarte multe de oferit. De 
moschei, de bazar, de Galata, de Cisternă, de Topkapi, de 
Dolmabahce toată lumea a auzit și (poate) le-a văzut atunci 
când a ajuns în vechiul Constantinopol. Nici noi nu am făcut 
excepție și sejurul petrecut acolo a fost încărcat de senzații 
deosebite. Și nici nu putea fi altfel, atunci când am avut 
posibilitatea de a vedea vechile fresce de pe pereții Sfintei 
Sofia (cinste turcilor că nu le-au distrus pe toate), Înalta 
Poartă din Topkapi, unde am avut norocul să vedem și să 
ascultăm o fanfară a “otomanilor”, care în momentul în care 
se produceau și “coriștii” ne-au trecut fiori. Am trecut ”cu 
pasul” Podul Galata, sub turnul cu același nume, având în 
dreapta Cornul de Aur și sub noi restaurante ce ofereau 
peștele prins în Marmara. O frumoasă experiență am trăit-o 
în ziua în care am plecat într-o excursie, pe apă, către Insulele 
Principelui, locuri unde vechii bizantini căutau răcoarea în 
zilele de vară, construindu-și reședințe. La fiecare dintre 
insule se ajunge cu ajutorul vaporașelor, care fac un tur cu 
opriri la cele ce mai sunt locuite, lăsând și luând turiști și 
localnici. În zilele noastre, ”principii” sunt înlocuiți cu 
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persoane avute ce locuiesc acolo și fac zilnic naveta spre 
Istanbul cu bărci cu motor puternice. Natura luxuriantă, cu 
palmieri și aer răcoros, confirmă alegerea făcută de anumiți 
locuitori ai Constantinopului. 

Călătoriile prin Turcia mi-au schimbat mult percepția 
despre poporul ce trăiește pe două continente și care, în 
vremea stăpânirii otomane, ne-a fost pe cap pentru secole. 
Au venit iar după 1990, de data asta ca să ne învețe (?) cum 
se fac pâinea și comerțul, cu consecințe uneori tragi-comice 
pentru conaționalii noștri. După prima călătorie, am început 
să-mi fac altă părere - turcii sunt totuși un popor muncitor și 
nu trebuie confundată atitudinea ”de bazar” cu mare masă a 
locuitorilor. Am văzut cum se muncea pe câmpurile de 
bumbac, cu femei îmbrăcate în negru, ”pigulind” aplecate pe 
plante, într-o căldură sufocantă pentru noi. Am avut ocazia 
să mă bucur de amabilitatea celor ce lucrează în industria 
“ospitalității”, care încercau să te facă să te simți cât mai bine 
la ei (și de ce nu, să revii), am văzut constructori serioși la 
autostrăzile pe care am avut ocazia să le “calc” sau pe cei ce 
au construit într-un ritm, neaipomenit la noi de pe vremea lui 
nea Nicu, fabrica de bere din Ploiești. Eu am început să văd 
cu alți ochi țara atunci cînd am făcut călătoria până la Troia 
(Truva, cum îi zic turcii) sau la Efes sau Bodrum, plecând de la 
Kusadasi. 

În megalopolisul Antalia, ce numără mai mult de 2 
milioane de suflete, număr adunat și din stațiunile turistice 
ce înconjoară metropola, am ajuns o dată în ajunul Paștilor și 
de alte două ori după Crăciun. Spre cinstea lor, turcii nu 
obstrucționează în nici un fel sărbătorirea de către creștini a 
acestor două mari evenimente, mai mult, au preluat ce era 
de folos comerțului și anume un fel de Moș Crăciun care era 
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amplasat în marile centre comerciale! Sfintele Paști “ne-au 
prins” de două ori pe acel continent - o dată la Kusadasi și 
altă dată la Antalya. Pentru că în apropiere de Kusadasi era 
locuința Fecioarei Maria, am mers în Prima Zi acolo și am 
avut surpriza să întâlnim mai mulți români, care veniseră să o 
omagieze în acea zi sfântă pentru noi. Am fost foarte 
impresionați atunci când am auzit spunându-se în limba 
noastră: ”Hristos a înviat”! Peste câțiva ani, în Antalia, tot în 
Prima Zi, am avut șansa să descoperim în centrul vechi o 
capela rusească, unde am putut să aprindem o lumânare și să 
ne zicem cele creștinești, cu “muscali” care cine știe cum or fi 
apărut și ei pe acolo. În Antalya am fost de trei ori, de fiecare 
dată apelând la ospitalitatea hotelului Ramada Plazza, situat 
foarte aproape atât de centrul vechi, cât și de cel modern, 
această amplasare contând în alegerea noastră, pe lângă 
extraordinarele faciltăți oferite cu maximă amabilitate de 
gazde.  

În două rânduri am petrecut și Revelionul într-unul dintre 
spațioasele restaurante aflate la subsolurile hotelului (are 
cinci niveluri subterane). Pentru toți oaspeții hotelului, 
europeni sau de pe alte continente, s-a organizat petrecerea 
separat de localnici, cu un meniu decent, fără exagerările de 
pe la noi și cu vin la discreție, de altfel foarte bun. S-a dansat 
mai întâi pe ritmuri europene sau americane și apoi pe cele 
locale… cine mai avea putere și aptitudini, astfel că la acele 
momente au participat mai ales chelnerii! În salonul unde 
erau turcii, muzica “spărgea” boxele și pereții și, din ce am 
văzut noi, se simțeau foarte bine, așa că nu ne-au vizitat în 
salonul nostru. 

Să conduci un autovehicul pe șoselele din Turcia 
reprezintă o mică aventură, dar am reușit, cu o excepție, să 
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scăpăm teferi. Nu vorbesc de Istanbul, unde nu am avut 
ocazia și nici nu știu dacă eram destul de îndrăzneț pentru a 
încerca. Regula de bază, pe care toată lumea o știe: ”ferește-
ți fața”, regulă confirmată și de evenimentul prin care am 
trecut. Într-o deplasare în afara orașului Antalya, cu o mașină 
închiriată, am avut proasta inspirație ca, într-o localitate pe 
care o traversam, să dau prioritate unor pietoni (aflați pe 
“trecere”), această respectare a legii m-a costat  tamponarea 
din spate de o doamnă, foarte supărată de frânarea mea. A 
venit destul de repede poliția și asigurătorul ei care mi-a spus 
confidențial să nu-mi fac grijă, pentru că respectiva cucoană 
are Casco. Pe de altă parte, polițistul care nu știa nici o altă 
limba decât cea turcească, m-a făcut să înțeleg că e vina celei 
ce mergea în spatele meu pentru trebuia să conducă… 
”iavaș”, cuvânt pe care îl înțelegem și noi, adică încet. Totul 
s-a terminat cu întocmirea unor acte, în limba turcă, dar 
semnate de mine sub asigurarea unor martori binevoitori și a 
polițistului, că nu sunt vinovat cu nimic, anularea excursiei 
programate pentru acea zi și… înlocuirea mașinii la firma de 
unde o închiriasem.  

Tot în alt continent se afla și Israelul, dar impresiile avute 
în această țară le-am grupat în capitolul “Fixurile noastre” 
pentru a nu repeta ce ne-a impresionat în vizita făcută în cea 
căreia i se mai zice Țară Sfântă. 

Am întîlnit și români muncind 
În decursul anilor de după 1990, s-a scris și s-a  vorbit 

mult despre grozăviile pe care le comit compatrioții noștri 
prin Europa: cerșetorii, furturi, înșelăciuni, mâncatul 
lebedelor sau chiar crime. Noi n-am întâlnit asemenea 
oameni, cu excepția cerșetorilor sau unor bande ce dădeau 
“lovitura” într-un magazin de pe o autostradă din Italia. Am 
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întâlnit în schimb o mulțime de oameni veniți de pe la noi, 
plecați mai de mult sau mai recent. Printre cei ce au plecat 
mai de mult se află colegii mei de la Liceul ”I.L.Caragiale” din 
Ploiești, care au ales să se realizeze departe de orașul, țara, 
în care se născuseră. 

La München se află medicul stomatolog Adrian Popescu, 
care la un moment dat avea un important cabinet și un 
număr impresionant de pacienți. Ne-am întâlnit de mai multe 
ori la el în oraș sau în alte părți și de fiecare dată constatam 
că “fibra românească” nu se uscase în sufletul lui. Era mereu 
dornic să afle noutăți despre viața din țară sau despre colegi. 
A avut timpul și plăcerea să ne ducă în locuri interesante din 
apropierea capitalei Bavariei, locuri pe care nu le-am fi 
descoperit singuri. Menționez în acest sens Lacul Chiemsee, 
unde se află un palat a lui Ludovic al II-lea (cel nebun) al 
Bavariei, copiat sau influențat de cel de la Versailles. Adrian 
ne-a oferit ocazia să “vizităm” restaurante amplasate în și pe 
lângă München. Unul dintre acele stabilimente a fost 
extraordinar de insolit - era amenajat într-o clădire veche, cu 
încăperi scunde, finisate simplu, fără ferestre și surpriză: fără 
lumină electrică - toate mesele erau luminate cu lămpi sau 
lumânări. Singurele încăperi care beneficiau de electricitate 
erau cele unde se prepara mîncarea. 

Într-o țară vecină, Elveția, într-un canton francez, mai 
precis în orașul Neuchâtel, l-am întîlnit pe colegul Cristi 
Ceaușoglu, profesor de limba franceză, care a avut 
amabilitatea de ne găzdui pentru o noapte în apartamentul 
lui și să ne ofere un picnic pe malul lacului de lângă oraș. El și 
soția lui - absolventă a Liceului ”A.Toma”, în același an cu noi 
- munceau de mulți ani în acea țară destul de exclusivistă, dar 
cu dorința de a se întoarce la un moment dat. 
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Pe colegul Marian Magdu l-am întîlnit în Suedia, într-un 
oraș situat între capitala țării și Göteborg și care se numește 
Skövde, unde profesa, încă din anii ’80, ca medic la cel mai 
mare spital din oraș, pe care l-am putut vizita, la dorința mea, 
și nu-mi pare rău că am avut acea ocazie, mai ales că la locul 
meu de muncă se pregătea proiectul pentru un mare spital la 
Sinaia. Când am plecat din Ploiești, am luat cu mine două 
sticle de vin și una de țuică ca să i le fac cadou, dacă o să am 
ocazia să-l întâlnesc. Pentru că am avut două zile libere de la 
programul gazdelor noastre (Institutul Suedez), i-am dat un 
telefon și imediat am fost invitat la el, oferindu-se să-mi 
plătească el trenul dus-întors. Am petrecut două zile cu el, i-
am cunoscut familia, inclusiv copii care, spre cinstea 
părinților și a lor, vorbeau foarte bine limba română. În acel 
an se desfășurase Campionatul mondial de fotbal din SUA și 
băiatul se necăjise rău de tot pentru pierderea meciului 
echipei României chiar în fața… Suediei! 

În Țara Sfântă – Israel, m-am întîlnit cu Rudy Ianovitz, 
care a avut amabilitatea de ne a prelua de la aeroportul din 
Tel Aviv și a ne duce până la hotelul din Ierusalim unde urma 
să stăm cinci zile. Când ne-am întors la Tel Aviv pentru alte 
patru zile, ne-am întâlnit din nou și ne-a dus în orașul Herzlia, 
o adevărată capitală a afacerilor din domeniul IT, domeniu în 
care lucrase și el pînă la momentul pensionării. Rudy ne-a 
povestit cum a fost el “concentrat” în armata israeliană, de 
mai multe ori, chiar la vârste înaintate, pentru că atunci zona 
era amenințată sau atacată din afară. 

Tot în domeniul IT lucrase și Dorel Rosenberg, 
la Milano, unde stătea de ani buni, după ce emigrase în 1961 
în Israel (când era student în anul al II-lea la Construcții). A 
ajuns apoi în Italia, ca să studieze arhitectura, pe care mai 
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târziu avea să o abandoneze în favoarea informaticii. Este 
însurat cu o italiancă… catolică și au doi copii. Ne-am întâlnit 
de mai multe ori și se bucura de fiecare dată dacă îi aduceam 
o sticlă de țuică, la fel cum s-a bucurat și colegul Marian! 

Pe două domnișoare din Prahova le-am întâlnit în locuri 
diferite. Una dintre ele ne-a servit la o ”terasă” de pe malul 
lacului Leman, în vestita stațiune de ape minerale (plus un 
cazinou) Evian unde, în paralel cu cursurile de perfecționare a 
limbii franceze oferite de o bursă, își completa veniturile 
astfel, fără să se jeneze vreun pic. Pe cea de-a doua am 
întâlnit-o la Vaduz, în minuscula țară Lichtenstein și lucra ca 
recepționeră la un hotel chiar în centru. Din păcate nu a 
putut să ne ajute cu o cazare - în tot orașul, plus 
împrejurimile, era imposibil de găsit un loc de dormit. 

Pe românii necunoscuți pe care i-am întâlnit în călătoriile 
noastre i-am văzut cum se chinuiau să câștige niște bani doar 
pentru a trăi pe acele meleaguri sau pentru a-i agonisi ca să-
și construiască o casă în România. Cei mai vizibili erau cei ce 
cântau pe străzi, singuri sau în ”formație”, așteptând ca 
trecătorii să le arunce niște monezi în cutia instrumentului 
sau într-o pălărie. Îi puteam recunoaște destul de ușor după 
melodiile cântate sau după… ”tușeul” specific muzicanților 
veniți de pe la noi. 

La Malaga, în Spania, în centrul orașului, foarte aproape 
de Muzeul Picasso, un tânăr cu acordeon încerca să 
delecteze cliențîi unei terase. Deși Anca mă ”trăgea mereu de 
mânecă” să nu intru în contact cu astfel de artiști, eu o 
făceam, mereu curios să aflu de unde vin și ce au de gând să 
facă în continuare. Așa am făcut și cu acordeonistul ce cânta 
”Valurile Dunării”: l-am întrebat de unde a venit și… surpriză, 
era din Ploiești! L-am întrebat unde stă în Ploiești și mi-a spus 
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o stradă pe care am localizat-o imediat că fiind în cartierul 
Bereasca, locație ce mi-a confirmat-o. L-am mai întrebat cât 
mai stă și mi-a răspuns că deja și-a cumpărat bilet la autocar 
(era mijlocul de transport cel mai utilizat în acele vremuri, 
datorită prețului) pentru a pleca acasă ca să-și vadă băiatul 
abia născut, nu mai avea răbdare până la terminarea 
“sezonului”. M-a impresionat și, după ce ne-am dat ”obolul” 
pentru prestația lui, i-am urat sănătate lui și noului născut. 

Napoli - Cartierul spaniol. O formație din trei bărbați, 
trecuți binișor de cincizeci de ani (am apreciat eu) cântau 
“Du-mă acasă mai tramvai” în fața a zeci de turiști care se 
perindau pe acolo. Când am ajuns lângă ei, l-am întrebat pe 
cel cu vioara “Când vine acel tramvai?”. Mi-a răspuns, cu 
lacrimi în ochi, că mai are de așteptat - nu își făcuseră încă 
suma, probabil. 

Helsinki - zona centrală, pe un pietonal se auzea de la 
mare depărtare un acordeon și o tobă. Era un instrumentist 
brunet ce încerca să delecteze lumea cu…”Trandafir de la 
Moldova”, el la acordeon și nevasta la o mică tobă. L-am 
întrebat de unde a venit și mi-a răspuns că din Bacău, dar nu 
mai stă mult pe acolo (era jumătatea lui septembrie), că tare 
se face frig acolo iarna! Tot în capitala Finlandei, dar în port, 
lângă restaurantele pescărești, un acordeonist cânta cu 
pasiune “Sanie cu zurgălăi” și eram convins că venea tot de la 
poalele Carpaților. 

Ostende - Belgia. În fața unei terase de restaurant, golită 
de o mică furtună venită de pe Atlantic, era adunată o 
formație din vreo 5 cântăreți, care se adăposteau sub o 
umbrela mare, din cele pentru soare. Erau din Craiova și se 
declarau foarte nemulțumiți de mersul ”afacerii”, căci 
flamanzii de pe acolo sunt foarte strânși la pungă, așa că ei își 
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făceau planuri de întoarcere. 
Milano - în Piazza Castello. Era ajunul Crăciunului și o 

formație mare, peste 6 oameni, își făceau socotelile care să 
fie destinația pentru următoarele zile. N-am fost lăsat să 
intru în conversație cu ei, pentru că voiam să aflu cum 
gândeau ei să-i impresioneze pe italieni (la doi pași de La 
Scala), popor de care pot să zici ce vrei, dar că nu se pricep la 
muzică nu poți afirma! 

Altfel de muncitori 
La Florența, într-un parc, am fost abordați de un domn, 

care auzindu-ne vorbind, ne-a întrebat dacă știm ceva despre 
acordările de viză de muncă (era înainte de intrarea în 
Europa), închipuindu-și că suntem într-o situație similară cu a 
lui. Era venit din Iași împreună cu un coleg și prestau tot felul 
de munci care nu aveau nici o legătură cu calificările lor, de 
electrotehnică, unul inginer și altul technician. Nu refuzau 
nici un fel de muncă - de la transporturi de mobile, la 
demolări sau organizări de evenimente (nunți, botezuri), 
acolo unde-i trimiteau angajatorii. Țînând cont de 
anotimpuri, migrau în peninsulă: iarna, în Sud, vara, în Nord -
unde se plătea mult mai bine, dar era greu atunci când venea 
frigul. Pentru că era încă vară, erau lăsați să doarmă într-o 
gheretă de pază de la o fabrică ce urma a fi demolată. Scopul 
lor era de a strânge bani pentru a își cumpără câte un 
apartament în Iași. I-am dezamăgit - nu știam nimic despre ce 
îi interesa pe ei. 

Cele mai emoționante situații le-am întîlnit la doamne 
venite în Peninsula Italică mânate din țară noastră de diferite 
motive, dar toate fiind hotărâte să răzbată prin puterile lor. 

Pe malul Adriaticii, lângă Veneția, în stațiunea Lido di 
Jessolo, am întâlnit pe o doamnă care ne-a servit la o cină 
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într-un restaurant situat pe Corso și când ne-a auzit că 
vorbim românește a fost bucuroasă să ne servească, iar la 
întrebările noastre despre viața ei de acolo, ne-a mărturisit 
că e singură, lăsase un soț și o fetiță la Pitești și muncea de 
dimineața până seara târziu. Avea un serviciu pentru 
dimineață, la o croitorie, după amiaza, la o cofetărie (de fapt 
o gelateria) și apoi seara, la restaurant. Ne-a dat de înțeles că 
deși era o persoană deosebită ca aspect fizic, nu mai avea 
timp și putere pentru distracții, mai ales că și scopul venirii ei 
era tot de a strânge și trimite bani pentru o viitoare locuință.  

Pe celălalt țărm, cel al Mării Tireniene, într-o mică 
stațiune, ne-a servit la o cină o doamnă venită de la Cluj, 
forțată să plece în condiții dramatice. În timpul studenției a 
avut neșansa să întâlnească o persoană de sex masculin care 
i-a schimbat destinul: au avut un copil, pe care el nu l-a 
recunoscut și, ca să fie necazul și mai mare, nici părinții ei nu 
am mai vrut să o cunoască. Așa a hotărât să își ia lumea în 
cap, nu ne-a spus cum a ajuns în Italia, dar era liniștită, 
muncea acolo unde găsise și își creștea frumos copilul, care 
făcea școala acolo. 

Mai la nord, într-o vestită localitate balneară, 
Montecattini Terme, într-o după amiază de duminică, în 
splendidul parc central, băncile erau pline de badante 
(îngrijitoare) venite din România și care își împărtășeau una 
alteia noutăți din țară, de la rude sau despre posibilitățile de 
a intra în legalitate. Am fost foarte impresionați când, 
mergând pe aleile parcului, auzeam conversații în limba 
română cu diverse regionalisme, după cum se adunau, venite 
fiind din felurite colțuri ale țării. Când ne-am întors acasă, am 
aflat de prin presă de multe tragedii întâmplate cu acele 
doamne, care nu s-au dat în lături de la niște munci pe care 
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italiencele nu și le doreau. 
Într-un mic oraș de la granița Germaniei cu Austria, fiind 

seară, am fost nevoiți să găsim un loc unde să putem 
înnopta. Am găsit cu greu un han, unde se puteau mânca în 
acea seară 2+1 șnițele. Nu am ezitat să beneficiam de ofertă 
și, după cină, am mers în camera care, la fel că în toate 
hotelurile, hanurile, pensiunile sau Gasthaus din Germania 
sau Austria, era curată și liniștită ca vecinătate. Dimineața 
ne-am dus la micul dejun și am făcut cunoștință cu o doamnă 
venită de la Iași, care avea ca sarcină atât servirea în 
restaurant, cât și pe cea de cameristă. Avusese aceeași soartă 
cu cea povestită mai sus. Plecase din cauza partenerului și 
luase cu ea o fetiță de vârstă școlară. Am simțit în cuvintele 
ei multă tristețe și preocupare pentru viitor. 

La Londra, în liftul care ne cobora de la etajul 7 unde 
aveam apartamentul, ne-am întâlnit cu doamnă care, atunci 
când ne-a auzit vorbind, imediat ne-a mărturisit că e din 
Maramureș și lucrează pentru o companie de întreținere a 
unor apartamente, majoritatea închiriate unor expați din 
Orientul îndepărtat, care îi dădeau mult de lucru prin 
obiceiurile lor (cel puțin ciudate) de locuire… În minutele cât 
am stat de vorbă la ieșirea din lift, ne-a spus că e venită la 
muncă împreună cu soțul ei (ce lucra ca instalator) și cât de 
greu le-a fost în primii ani - cu locuințe comune cu alții 
(inclusiv toalete!), închiriate de niște proprietari haini fără pic 
de înțelegere pentru condițiile în care erau obligați chiriașii 
să trăiască. Pe noi pur și simplu ne-au îngrozit cînd am aflat. 
Nici nu se gândeau să mai rămână după atingerea unui 
obiectiv esențial pentru ei - suma de bani necesară construirii 
unei locuințe, în țară. 

Cele patru întâlniri povestite mai sus reflectă, probabil, o 
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situație pe care o putem întâlni la multe compatrioate. Era 
interesant că reușeam împreună cu Anca să ghicim, atunci 
când mergeam la un restaurant, care din cele ce serveau sunt 
din România. Aveau ele un fel aparte de a se comporta, cu 
grație, amabilitate și un aspect fizic mult deasupra 
localnicelor. 

Lângă Malaga, în localitatea Palo, pe malul mării, am 
hotărât să dejunăm la unul dintre restaurantele ce se 
înșiruiau pe lângă plajă. Imediat, a venit să ne ia comanda  o 
doamnă, care ne-a mărturisit că e din Rm. Vâlcea și că tot 
stabilimentul e în grija familiei ei. A fost bucuroasă că 
alesesem localul lor și s-a străduit să ne facă să ne simțim cât 
mai bine, oferindu-ne ”din partea casei” și un “digestiv”, la 
sfârșit. Erau veniți de mulți ani, apucaseră să strângă bani, pe 
care îi învestiseră în apartamente din orașul lor. 

Grecia - Paralia Katerini, de Paștele 2007. Era ultima 
seară pe care o petreceam în acea localitate și ne-am dus să 
cinăm la o “tavernă” în apropierea mării. Chelnerița care a 
venit la masă noastră ni s-a adresat direct în română: Ce 
dorim să mâncăm? Am aflat imediat că e din Craiova și ne-a 
asigurat că ne va face toate poftele pentru că era implicată 
direct și la bucătărie. S-a ținut de cuvânt și ne-a adus pește și 
fructe de mare delicioase, plus garnituri XXL. 

“Fixurile noastre” 
Nu știu unde am citit sau auzit prin anii 2000 că un 

creștin (catolic?) în viață trebuie să viziteze un număr de cinci 
locuri sfinte: Ierusalim, Roma, Lourdes (Franța), Santiago de 
Compostela (Spania) și Fatima (Portugalia). Atunci ne-am 
propus că în viața ce o trăim să “atingem” acele locuri sfinte. 
Astfel, aceste destinații au devenit “fixuri”, unii mai ironici le-
ar numi “țurci”! Cred că s-a potrivit la ”fix” această 
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“propunere”cu dorul nostru de ducă. A vrut Bunul 
Dumnezeu să ne ajute să ne îndeplinim dorința. 

E firesc să încep cu Ierusalim, unde dacă nu ar fi fost 
“evenimentele” de acum 2000 de ani, celelalte “locații” nu ar 
mai fi apărut. La Jerusalem, așa cum îl pronunță cei de pe 
acolo, ca să ajungi trebuie mai întâi să aterizezi la Tel Aviv 
(fosta capitală - înființată acum puțin mai mult de 100 de ani) 
și apoi, ca să ajungi la destinația dorită, să străbați cei cca 60 
km pe șosea, noi am făcut-o, așa cum am scris mai înainte cu 
ajutorul colegului Rudy. În Orașul Sfânt, am început vizita de 
pe Muntele Măslinilor și Grădina Ghetsimani, unde am avut 
surpriza plăcută să mă aud strigat de niște participanți dintr-
un grup de ”pelerini” din Ploiești, veniți în mod “organizat”! 
Măslinii din Grădină sunt impresionanți prin mărimea 
trunchiului lor și am avut un sentiment straniu că pot fi în 
apropierea acelui loc sfânt, loc în care s-au petrecut 
evenimente ce au marcat istoria omenirii. După ce am intrat 
în Biserica Națiunilor, unde se află lespedea pe care s-a 
odihnit Mîntuitorul înainte de a fi predat romanilor, mai jos 
cu câțiva metri se află capela cu mormântul Fecioarei Maria 
și cel al părinților ei, Ioachim și Ana. În fața intrării în 
mormânt se adunaseră alți pelerini români, din Moldova de 
data asta și care au început să cânte un imn închinat 
Fecioarei, imn ce suna extraordinar de emoționant în acel loc 
de sub pământ. Am plecat pe jos să refacem Via Dolorosa, cu 
toate sacrele opriri, marcate fie prin biserici sau capele, fie 
prin simple plăcuțe. Am călcat pe caldarâmul udat de ploaie 
la acel moment al străduțelor înguste, printre dughene cu tot 
felul de mărfuri scoase la vînzare, intersectându-ne mereu cu 
patrule israeliene, fiind pătrunși de emoție, dar și de 
curiozitatea de a vedea și înțelege ce se întâmplase la fiecare 
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dintre “opririle” marcate. Înainte de a ajunge în piațeta din 
față Bisericii Sfântului Mormânt, pe o mica străduță, se 
înșiruiau vânzători de lumînări, care ți le ofereau “la snop”-
așa e obiceiul, ca să le aprinzi pe toate de la candela aflată în 
micuța Capelă unde se află piatra dată la o parte de 
Mântuitor. Unul dintre vânzătorii menționați mai înainte, un 
rus, când ne-a auzit că vorbim românește, ne-a întrebat de 
unde suntem din România. Când i-am spus, a replicat 
bucuros ca a stat în Ploiești, pe Mihai Bravu, într-o 
garsonieră. Ce mică e lumea! Ca să intrăm în Capelă, a trebuit 
să stăm la o lungă ”coadă”, în interiorul marii Bazilici (care 
adăpostește și alte capele sau biserici) și, după o îndelungată 
așteptare, ne-a venit rândul să ne aplecăm (e foarte joasă) și 
să ne închinăm cum puteam mai bine, fiind stresați de 
călugărul grec ce supraveghea locul și care te grăbea pe 
limba lui să ieși cât mai repede. Aspectul Capelei nu este de 
loc plăcut și nici liniștitor, pentru că este “închingată” cu 
profile metalice pozate acolo deoarece pericolul unei 
prabușiri este iminent. Spre mâhnirea noastră, am constatat 
că acei călugări / supraveghetori greci se purtau peste tot 
foarte dur, cu nici un pic de răbdare pentru cei ce veniseră de 
la mii de km ca să se reculeagă puțin în locuri la care visaseră, 
poate toată viața, să ajungă. La Ierusalim am mai vizitat și 
alte locuri care, chiar dacă nu se pliau pe “ținta” călătoriei 
noastre, meritau văzute, cum a fost Zidul Plângerii (sacru 
pentru evreii din toată lumea) și așezământul (mănăstire) 
românesc care este amplasat în apropierea unui cartier de 
evrei ortodocși. Pentru că ne-am nimerit în zilele unei 
sărbători foarte iubite de evrei – Purimul - am văzute niște 
scene care, ni s-a spus, se petrec doar o dată pe an: se “da 
liber” la băutură! Nu am reușit să ajungem pe ”Esplanda 
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moscheelor”, deși am stat la o coadă uriașă la intrarea unei 
rampe / estacade construite lângă Zidul plângerii și care avea 
la partea cea mai înaltă un punct de verificare înainte de a se 
permite accesul la acea Esplanadă. La vederea acelui “snop” 
de lumânări cumpărat mai devreme, cerberul israelian ne-a 
somat să-l lăsăm acolo, bineînțeles, fără nici o șansă de a le 
recupera. Anca nu a vrut în ruptul capului să renunțe la acele 
lumânări, pe care le aprinsesem de la o candelă atârnata pe 
fațada Bisericii și am renuntat la a mai continua. Urmarea 
acestei întâmplări a fost că nu am ajuns să călcăm pe 
Muntele Sfânt pentru toate cele trei religii monoteiste, acolo 
unde Avraam / Abraham a avut de luat o decizie majoră…  

Am mai fost și în alte locuri legate de creștinism - la 
Bethleem - foarte aproape de Ierusalim, dar în teritoriul 
Palestinian, iar într-o excursie de o zi am fost la Nazaret și pe 
malurile Lacului (mării) Tiberiada, cu casa Sfântului Petru. Pe 
traseul propus excursiei noastre s-a aflat și întâlnirea cu râul 
Iordan. Încă din autocar am fost avertizați de ghidă asupra 
dimensiunile râului unde Mântuitorul s-a întâlnit cu Ioan și a 
fost botezat, dar oricum, am fost surprins atunci când am 
ajuns în localitatea Yardenit, unde era amenajat un loc de 
pelerinaj și chiar botez pentru cei gata să facă față acelui 
ritual - deși adevăratul loc e în aval, în porțiunea unde cursul 
de apă este frontieră cu Iordania. Dar turismul (afacerea, 
veniturile) nu trebuie să sufere! Iordanul se prezintă ca un 
râu de pe la noi, nu mai lat de 20-30 metri, mărginit de 
copaci și cu un fel de chei de pe care poți să ajungi la apă. La 
Haifa am călătorit cu trenul, plecând din gara Tel Aviv, ca să 
vedem Biserica de pe Muntele Carmel, aflată mai sus de 
vestitul Templu Baha’i. Călătoria cu trenul este și ea o 
experiență interesantă începând cu intrarea în gară, care este 



189 

 

identică cu cea de la aeroport (verificări foarte minuțioase) și 
continuând cu studierea companionilor din vagon, 
majoritatea îmbrăcați în haina militară și cu… o armă lângă 
ei. Într-o altă excursie de o zi am fost la Masada, unde a fost 
ultima ”redută” a evreilor în lupta cu romanii și la Marea 
Moartă, unde se amenajase o mică oază verde (Engedi), cu o 
bază de tratament deosebit de apreciată. Apoi, cu ajutorul 
unui kikicar, am ajuns chiar pe malul mării cu cea mai de jos 
(negativă) altitudine de pe pământ. A fost nevoie de acel 
mijloc de transport, deoarece marea se ”retrăsese” sute de 
metri din cauza exploatării industriale a apei ei. 

Fosta capitală a Statului Israel - Tel Aviv - este un ”dar” 
făcut de un “băiat sărac”, pe numele lui Rotschild, la 
începutul secolului al XX-lea și se prezintă ca un oraș însorit, 
vesel, pe malul mării, cu bulevarde ce seamănă cu cele din 
București, cu un ”lungo mare” ce se întinde pe mulți km și 
unde se aliniază hoteluri elegante lângă o plajă cu fel de fel 
de oportunități de petrecere a timpului. Lângă acest oraș 
este vechiul port Jaffa, primul care a ajutat la dezvoltarea 
tânărului stat (înființat în 1948) și de unde ne veneau în 
preajma Crăciunului copilăriei mele primele portocale 
învelite în foiță de hârtie, cu numele orașului înscris. Pe o 
colină de deasupra mării, am intrat într-o biserică frumoasă, 
Sf. Petru, înconjurată de un parc la fel de frumos, cu o punte 
a îndrăgostiților. 

Când ne-am hotărât să vizităm această țară, nu ne-am 
nici o clipă problema securității noastre, în pofida unora care 
ne atrăgeau atenția asupra riscurilor la care ne expuneam 
cauzate de disputele și atentatele relatate mai mereu în 
presă. La modul cel mai sincer, mărturisesc că nu ne-am 
simțit nici un moment în pericol, deși la intrarea în orice 
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magazin sau restaurant existau controale serioase, iar pe Via 
Dolorosa ne-am întîlnit cu patrule ale armatei israeiliene 
formate din cel puțin patru soldați și din care unul era de sex 
feminin. La intrarea în hotel erau în permanență doi agenți 
înarmați (o femeie și un bărbat), care ne verificau la bagaje și 
chiar dacă ieșea Anca la o țigară pe trotuar, la intrare din nou 
era controlată! Un loc mai expus era pe Esplanda 
Moscheiilor, când în ziua de vineri erau mereu ciocniri între 
forțele de ordine și membrii ai comunității arabe. Din pricina 
acelui ”snop” de lumânări, întâmplare descrisă mai înainte, 
am ”ratat” acele evenimente… nici nu știu dacă era într-o zi 
periculoasă.  

Despre vigiliența localnicilor am avut ocazia să mă edific 
atunci când, într-o călătorie cu autobuzul în Tel Aviv, o 
doamna, călătoare în acel vehicul, a observat o sacoșă uitată 
pe un scaun (autobuzul era aproape gol) și l-a atenționat pe 
șofer, care a oprit urgent mașina, a deschis ușile și apoi a 
verificat obiectul cu pricina. S-a dovedit a fi o alarmă falsă - 
cineva chiar uitase bagajul suspect. 

Roma cred că se consideră că este un loc important de 
pelerinaj pentru că a fost locul martiriului suferit de cei doi 
Apostoli majori, Petru și Pavel, care și-au sfârșit viața acolo. 
Există închisoarea Marmetina, în vecinătatea Forumului 
Roman (Via Sacra), unde au fost închiși, Biserica Sfântului 
Petru în lanțuri, ca și mormântul acestuia. Bineînțeles că la 
Roma e sediul Sfântului Scaun, în statul Vatican, dar nu îl pot 
compara cu Ierusalim în ceea ce privește mesajul creștin. Noi 
am atins acest oraș considerat ca loc important de 
“pelerinaj” cu mult înainte de a ne propune să ajungem în 
toate “fixurile”, dar ne-am bucurat să-l trecem pe listă, mai 
ales că am fost de mai multe ori. 
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Lourdes, în Franța și în vecinătatea Pirineilor, își 
datorează celebritatea unei “întâlniri” avute de o 
adolescentă, pe nume  Marie Soubirou, cu Fecioara Maria, 
întâlnire ce a avut loc lângă o mică grotă dintr-o stâncă din 
apropierea orașului, situată pe malul unei Gave - nume ce se 
regăsește înaintea oricărui curs de apă din regiune. Orașul se 
prezintă ca un fel de Mecca a catolicismului, fapt ce a 
dezvoltat foarte mult industria ospitalității și cea a 
suvenirilor, mai mult sau mai puțin sfinte / sfințite. Străzile ce 
te conduc către zona cu atracția principală, Grota și biserica 
din apropiere, sunt ințesate de magazine ce îți oferă tot felul 
de obiecte legate de “miracol”, cu aspect mai apropiat de un 
bazar oriental. În partea cea mai de jos a orașului, lângă râu, 
se află complexul care cuprinde o biserica zveltă, cu două 
niveluri. La cel de sus se ajunge pe o scară impozantă, cu o 
platformă de unde poți admira toată esplanda din față, cu un 
rond mare plin de flori, în mijlocul căruia se ridică o statuie a 
Fecioarei Maria. La poalele stâncii pe care se află biserica 
este Grota, cu un mic altar în care se slujește permanent, în 
timp ce rânduri lungi de pelerini, foarte disciplinați, vin să 
aducă un omagiu Fecioarei Maria, să aprindă o lumânare și 
chiar să cânte împreună cu preoții. În afara celor două 
biserici suprapuse și a capelei Grotei, s-au construit clădiri 
care, probabil, adăpostesc centre de studii și cazări ale 
pelerinilor, toate în mijlocul unui parc imens, prin care trece 
un râu curat și rapid. 

La Fatima am plecat din Lisabona și am ajuns destul de 
repede, nu te poți plânge în Portugalia de trafic mare pe 
șosele. Spre surprinderea noastră, împrejurimile erau foarte 
liniștite, cu parcarea din fața incintei aproape goală. 
Celebritatea îi vine de  pe urma a trei adolescenți, păstori, 
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doi frați și un văr, cărora într-o zi de 13 0ctombrie 1917 li s-a 
înfățișat Fecioara Maria cu un mesaj de pace, întâlnire ce s-a 
repetat, cu aceeași rugăminte pentru omenirea aflată într-un 
război crunt. Cei trei adolescenți au “primit-o” sub un stejar 
care trăiește și azi, în apropierea unei Capele și într-o incintă 
ce cuprinde o Basilică, față în față un un alt lăcăș sfânt 
(ambele, noi), într-o piață imensă, din fața căreia pleacă o 
potecă pe care mulți pelerini o parcurg în genunchi până la 
capela viziunii. Deși era o zi obișnuită, totuși mai erau 
credincioși ce se supuneau acelui supliciu ce nu este ușor 
pentru nimeni, iar printre ei s-a aflat și Anca, cu speranța 
unui viitor mai bun… și cu sănătate. 

Santiago de Compostela a fost ultima țintă -“fix” a 
noastră și am ajuns acolo, venind de la A Coruna, ca să 
vedem Catedrala sub care își doarme somnul de veci unul 
dintre Apostoli (cel mai furios, se zice), Sfântul Iacob (numit și 
“fiul tunetului”), mort în Palestina, dar adus de discipolii săi 
în Spania. Pelerinajul către acest loc este foarte răspândit în 
Europa, existând mai multe trasee / drumuri sau camino, ce 
sunt străbătute pe jos, cu origini de plecare diferite. Hotelul 
în care am fost noi cazați se afla chiar pe cel numit camino 
ingles, cu plecare din A Coruna și puteam vedea de la balcon 
cum treceau pelerinii cu rucsacuri în spate, pe care era 
așezată o cochilie de scoică, și cu un baston în mână, 
îndreptându-se hotărâți către Catedrala aflată la circa doi 
km. Cochilia reprezintă un fel de emblemă a pelerinului și 
purtarea ei vine de la o legendă care spune că unul dintre 
seniorii ce luptau contra necredincioșilor (mauri), după ce a 
traversat un braț de mare pentru a lupta, a ieșit acoperit cu 
scoici. Catedrala este uriașă, cu o navă central, în care în 
timpul unor slujbe importante se face o trecere pe deasupra 
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asistenței a unei ”cădelnițe” supradimensionate, pe numele 
ei spaniol butafumorio, mânuită ca un pendul gigant, de opt 
oameni, din cauza greutății ei, ridicată la înălțimea bolților și 
răspândind fumul tămâiei peste cei ridicați în picioare ce își 
ațintesc privirea către ea, dar de fapt către cer. Am avut 
șansa ca în ziua de duminică a sejurului nostru să fim martori 
la acest eveniment, alături de alte câteva sute de persoane 
venite din diferite colțuri ale Europei. Participarea la acea 
slujbă a constituit de fapt împlinirea dorinței noastre, 
explicate mai sus, de a face parte dintre cei ce au putut 
ajunge în cele cinci importante ținte ale pelerinajului creștin. 
Nu știu dacă după aceste vizite am devenit mai “curați” sau 
mai credincioși, dar sigur e că ne-au rămas în suflet emoții 
rare și în minte clipe de neuitat, bune de povestit. 

După ce am terminat acest capitol m-am gândit de ce nu 
ar exista și pentru creștinii ortodoxi din România niște locuri 
în care să mergi neapărat într-un pelerinaj mai special, 
deosebit de cel pe care îl propune agenția de turism a 
Patriarhiei. Cu speranța că voi fi iertat de sfinții părinți și 
ierarhi de pe la noi, îmi permit să îmi imaginez care ar fi 
“țintele” ce ar trebui atinse într-o viață de un ortodox român. 
Aș începe cu Mănăstirea Putna, pentru Ștefan cel Mare și 
Mihai Eminescu, strâns legați de acel loc din Bucovina, apoi 
să mergem la Iași, la biserica Trei Ierarhi, la moaștele Sfintei 
Parascheva, să trecem pe la Prislop, pentru a aduce un 
omagiu unui sfânt contemporan nouă - Arsenie Boca, să 
continuăm cu o închinare la Sfîntul Dimitrie Basarabov, de la 
București și ultima oprire în România  să fie locul unde a 
început creștinarea pămîntului românesc, în Dobrogea, pe 
urmele Sfântului Andrei, la Peștera sa și la Dervent. În alte 
călătorii ca pelerin, ar trebui să mergem în țara cea mai 
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apropiată, Bulgaria, la Mânăstirea Rila, să trecem mai 
departe, în Grecia, la Salonic, să ne închinăm la moaștele 
Sfântului Dumitru și să aducem un omagiu la Muntele Athos, 
unde domnitorii Țărilor Românești au contribuit la 
menținerea creștinătății în vremuri de mare restriște și apoi o 
deplasare la așezămintele de la Meteora. În același spirit de 
respect, o călătorie la Kiev, la Marea Lavră, ar fi un moment 
în care am lua cunoștință de cucernicia și smerenia unor 
călugări profund atașați credinței lor. Călătoria ce ar trebui să 
“încoroneze” pelerinajul ar fi cea din Țară Sfântă, la 
Ierusalim, Bethleem și Nazaret, locuri despre care am scris 
mai sus. Ca să întăresc cele menționate mai sus – noi am 
ajuns la acele locuri (cu excepția Salonicului și a 
Bucureștiului), în diverse perioade ale vieții, nu neapărat cum 
au fost ele enumerate și mă consider împlinit ca creștin 
ortodox. Nu am fost acolo neapărat pentru o anumită icoană 
sau “moaște”, ci din dorința de a cunoaște câte ceva din 
credința în care am fost botezați. 

În finalul acestui capitol, mă simt dator să fac o precizare. 
Toate destinațiile stabilite în “fixurile” noastre, nu au avut o 
motivație strict religioasă, ci s-au constituit ca locuri unde 
puteam cunoaște tradiții, obiceiuri, clădiri și oameni, toate cu 
recunoaștere europeană și numai. Nici trimiterea la ce ar fi 
important pentru un eventual călător / pelerin ortodox 
român nu vreau să fie interpretată (dacă va fi citită și când?) 
ca un îndemn la prozelitism pentru astfel de călătorii. Nu e 
mai puțin adevărat că atunci când boli neiertătoare ne-au 
încolțit, ne-am pus nădejdea în câte o rugăciune în lăcășuri 
ale Domnului, indiferent unde se aflau acestea. Consecințele 
acelor rugăciuni au fost hotărîte de Cel ce decide totul pe 
această lume. 
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Întâlnirile cu marea 
Cu marea ne-am întâlnit mai întâi la noi, un concediu la 

Mamaia era ceva ce înainte de 1989, însemna materializarea 
visului de 11 luni și o săptămână de plajă și baie în Marea 
Neagră ne dădea un pic de energie pentru lunile cenușii ce 
urmau să le trecem până la următoarea revenire-întâlnire din 
anul următor. Acum, când refac în minte acea perioadă, îmi 
dau seama că ne mulțumeam cu puținul ce era oferit, dar 
oricum îmi aduc aminte cu plăcere de zilele când nisipul 
plajei din față de la Rex ne frigea tălpile și ne puteam permite 
(!) să ne cumpărăm o bere străină de la barul acelui hotel. În 
călătoriile noastre la toate mările și oceanul la care am ajuns 
nu am avut sentimentul de VACANȚĂ pe care îl aveam atunci 
când în România, după lungi luni cenușii, plecam măcar 
pentru o săptămână la Mamaia. Poate această remarcă are 
izvorul din nostalgia unei vârste (cu mai puțini ani) și nu ține 
cont de frustrările cauzate de lipsuri și condiționări absurde, 
specifice regimului în care în am trăit atâta amar de ani. 
Acele zile petrecute la Marea Neagră ne-au marcat pe viață și 
de la acele trăiri la malul unei mari a apărut dorința noastră 
de a privi, de a ne uda măcar picioarele în orice altă întindere 
uriașă de apă pe care o întâlneam în călătoriile noastre. Prin 
această ultima frază încerc să explic de ce am simțit nevoia 
de a dedica un capitol al “compunerii” mele malurilor acelor 
mari atinse de noi.  

Cu Marea Neagră ne-am mai întâlnit când am călătorit în 
Bulgaria – la Balcic, unde am admirat-o din locul unde Regina 
Maria avea un tron de piatră, apoi am apreciat așezarea 
stațiunii Albena, care are înălțimi înverzite în vecinătatea 
marii, cu plaje foarte late, pe care se montaseră podine de 
lemn pentru a se ajunge mai lesnicios la apă. Odată cu 
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mărirea plajelor la Mamaia, au apărut tot felul de proteste că 
se ajunge greu la apă și atunci mi-am adus aminte cum au 
rezolvat bulgarii această problemă. Altă dată am stat câteva 
zile în stațiunea Nisipurile de Aur, cu un “cartier” ce are 
numele a doi sfinți: Împărații Constantin și Elena. Acolo plaja 
și marea erau concurate de izvoare de apă termală aduse în 
piscina de lângă hotel.  

La stabilirea destinațiilor călătoriilor noastre nu am ținut 
neapărat să avem ”ieșire la mare”, dar atunci când s-a 
întâmplat ca orașul sau regiunea respectivei destinații să fie 
în apropierea mării sau oceanului, nu am ezitat să ajungem 
pe malul acelei mari întinderi de apă. Contactul cu altă mare 
decât cea de la noi l-am avut când am călătorit cu vaporul de 
la Constanța spre Istanbul și, după trecerea Bosforului, am 
plutit pe Marmara, dar fără vreun impact emoțional deosebit 
(fac abstracție de întâlnirea cu delfinii). Adevăratul șoc l-am 
avut atunci când traversam strâmtoarea Dardanele și am 
rămas uimit de priveliștea ce o aveam în dreapta mea, către 
Mediterana, unde apa avea un albastru nemaivăzut de noi la 
o mare.  

Marea Mediterană, împreună cu “fiicele” ei (Egee, 
Adriatică, Tireniana și Ligurică), pe ale căror maluri am călcat, 
ne-a primit mereu cu prietenie, oferindu-ne, împreună cu 
soarele, priveliști de neuitat. Plajele din stațiunile Lido de 
Jessolo și Bel Aria, la Adriatică, au fost primele pe care am 
călcat și am remarcat ordinea, curățenia realizate prin grija 
hotelurilor din vecinătate. Pentru că aveam alte priorități în 
sejurile noastre - de vizitat cât mai multe locuri și obiective – 
nu ne-am permis să ne oferim zile de plajă și baie, ne 
mulțumeam cu “mângâiatul” valurilor pe picioare! O excepție 
am făcut-o când am stat la Baia Domitia, pe malul Tirenian, 
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când, după amiază, ieșeam la plajă pentru câteva ceasuri să 
privim spectacolul “culcării” în mare a soarelui.  

În Grecia, la Paralia (ce înseamnă plajă) Katerini și 
Halkidiki, ne-am plimbat în lungul plajelor care la acea dată 
(aprilie) erau încă pustii și marea destul de rece, dar ne-a 
plăcut amplasarea restaurantelor la limita plajelor, cu sunetul 
valurilor în surdină și cu mirosul apei mării ce se amestecă cu 
cel al bucatelor servite în stil grecesc!  

Pe Coasta de Azur, în Franța, aveam la poalele stațiunii 
St. Raphael unele mici golfuri cu stânci roșiatice ce 
înconjurau plaje miniscule, cu valuri domolite și nisip fin. 
Văzuți de sus, cei ce făceau plajă pe acele stânci se asemănau 
cu niște foci (mai albe) ce nu se săturau a acumula cât mai 
mult din soarele Rivierei. Cu Mediterana ne-am întâlnit în 
Spania, prima oară la Barcelona, prin șansa unei rezervări 
favorabile apropierii de mal - am avut un apartament în 
cartierul La Barceloneta, la cinci minute de plajă, cartier 
diferit față de restul metropolei, cu străduțe înguste, 
construite într-o rețea ortogonală, cu locuitori veseli ce 
petreceau în zilele vizitei noastre. În prima noastră zi am 
făcut câțiva pași pe plaja aurie care parcă se termina brusc în 
pragul clădirilor cu care se învecina. Ca pe orice plajă, se 
găseau restaurante ce serveau mai ales vestita mâncare 
tradițională spaniolă paella. Am încercat-o și noi, dar după 
terminarea generosului platou plin cu fructe de mare și orez, 
am ajuns la concluzia că nu o vom mai repeta… N-am putut 
să ne ținem de cuvânt, dar doar din cauza unor persoane 
dragi nouă, întâmplare pe care o voi povesti mai departe. La 
Valencia, Mediterana se poate atinge pe malul a două plaje 
vizitate de noi. Prima ni s-a părut puțin mai exclusivistă, 
impresie lăsată de “numărul de stele” al restaurantelor aflate 
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la limita plajei. Cea de-a doua părea mult mai accesibilă 
oamenilor obișnuiți, dovadă fiind parcarea alăturată mare și 
destul de aglomerată.  

Pe malul Asiatic al Mediteranei, pe coasta Turciei, la 
Kusadasi și Antalya, prima dată am admirat marea de la 
balcoanele camerelor, beneficiind de înălțimea atât a crestei 
pe care este construit hotelul, cât și de etajul la care erau 
camerele.. Cea mai impresionantă imagine o oferă hotelul 
Ramada, prin faptul că la orizont sunt munții ce înconjoară 
golful pe marginea căruia s-a construit orașul - încă de pe 
vremea anticilor greci dar și cu contribuția importantă a 
romanilor. Cu accesul la plajă era mai greu, tot din cauza 
amplasamentului cu un mal stâncos. Desigur că este 
amenajat un acces cu scări și chiar un lift ce duce până la 
stâncile de la mal, dar și o podină ce duce în larg. Poate și din 
cauza acestui mic discomfort, oaspeții hotelului preferau 
piscina, mai ales că aceasta avea ”în dotare” un bar bine 
“garnisit”, unde, benefiind de regimul ”all inclusive” se 
puteau petrece ore  plăcute! Există în fiecare dintre cele 
două orașe plaje pentru toți doritorii, localnici sau turiști, 
bine amenajate și foarte curate. Plajele căutate de turiștii 
veniți din toată lumea se află în stațiunile (adevărate orașe 
satelit) aflate la mai puțin sau mai mulți kilometri de 
metropolă, unde hotelurile mari, unele cu o arhitectură (cel 
puțin ciudată), cu plajele îngrădite, iar cele puțin mai 
depărtate de malul mării pun la dispoziție navete. 

La mările din Nord am ajuns… doar ca să le vedem, căci 
de îmbăiat era greu din cauza temperaturilor neprietenoase 
pentru acele zile, dar am văzut la Leningrad (așa se chema 
când am fost noi pe acolo) cum localnicii, femei și bărbați, 
făceau baie în mijlocul unei “nopți albe”, aruncându-se în 
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valuri de pe stâncile de pe mal și apoi așezându-se ca la plajă 
pe pietrele de pe mal, încurajându-i pe cei rămași în apă. 

În Suedia, la aceeași Baltică, în stațiunea Varberg, 
amplasată pe cea numită de suedezi “Riviera”, plaja era 
bolovănoasă, fapt ce nu-i împiedica pe cei veniți mai de la 
nord să se bucure de soarele mijlocului verii, ce stătea mult 
pe cer în acele zile. Seara, în campingul unde stăteam, eram 
martorii venirii de la mare a unor întregi familii, roșii la piele 
și (probabil) mulțumiți că au prins o zi lungă, plină de soarele 
ce urma să fie văzut din ce în mai rar pe măsură ce vara 
trecea. 

Lângă capitala Olandei, Haga, se află o stațiune foarte 
selectă – Scheweningen, pe litoralul Mării Nordului, cu o 
plajă lată și întinsă în lungul stațiunii. O construcție 
considerată de noi emblematică este un pavilion situat 
departe de mal și la care se ajunge pe o galerie suspendată 
deasupra mării. Pe acea plajă am intrat desculți și, după o 
mică plimbare, am oprit la un mic restaurant construit pe 
aceeași plajă, dotat cu paravane ce ne fereau de un vânt cam 
dușmănos. ce venea din larg. 

Pentru că am ajuns în Finlanda la mijlocul lunii august, nu 
am beneficiat de participarea la un sezon festival, cum eram 
obișnuiți în alte părți, mai sudice, din Europa. În stațiunile pe 
care le-am vizitat era pustiu, deși vremea era încă bună, 
însorită și cu temperaturi de primăvară de la noi. Ni s-a 
explicat că odată cu începerea anului școlar s-a terminat și cu 
vacanța. Am constat că existau dotări și facilități pentru cei își 
doreau o vacanță la malul marii, dar care la data prezenței 
noastre acolo erau închise și ni s-a părut totul trist. Ne-am 
mulțumit a admira construcțiile vesel zugrăvite la exterior și 
mulțimea de vase de agrement ancorate în porturile 
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stațiunilor. 
Nu am avut ocazia să vedem ”în direct” acțiunea 

mareelor, dar efectul acelei forțe venită dinspre Luna asupra 
oceanului l-am văzut la Biaritz, unde docurile amenajate 
pentru adăpostirea / gararea ambarcațiunilor de agreement 
erau pur și simplu secate, astfel încât bietele bărci erau 
realmente eșuate în nămolul de la fundul acelor docuri… care 
deveniseră uscate! După înălțimea pereților de beton rămași 
la vedere, circa 3 metri, am realizat ce amploare avusese 
refluxul. Bineînțeles că vecinătatea acelor docuri era invadată 
de oameni ce “culegeau” scoici sau alte vietăți marine, 
rămase după retragerea apei. Plajele deveniseră și mai late, 
iar cei cu plăcile de surf trebuiau să meargă mai în larg 
pentru a își găsi locul de plutire pe valuri - așa cum am văzut 
că se întâmplă la San Sebastian. Ne-a părut rău că nu am 
putut asista la reversul acestui fenomen, fiind ajunși la Mont 
Saint Michel atunci când întregul complex era înconjurat de 
apa fluxului, dându-i și mai multă spectaculozitate. 

În Porto, la câteva sute de metri de locul unde Duro se 
varsă în Atlantic, am găsit o porțiune de plajă la care se 
ajunge mai ușor și ne-am apropiat cât am putut de zona 
“udă”, atitudine ce nu a fost pe placul lui Poseidon, căci ne-a 
trimis un val mai mare decât cele le observaserăm noi mai 
înainte, cu rezultatul că ni s-a îndeplinit dorința de a lua 
contact cu apa oceanului dar, … prin pantofi și ciorapi! 

Pe malurile abrupte ale Normandiei am stat puțin cu 
ochii închiși, încercând să-mi imaginez cum arăta pe apa 
Oceanului de la picioarele mele formidabila “armada” pusă în 
mișcare în acea zi de 6 iunie 1944, când a avut loc marea 
debarcare ce urmarea eliberarea Europei. În acea stare mi-
am dat seama că oricât aș vrea, “exercițiul” meu este 
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influențat de imaginile foto sau filmele realizate în acea zi. 
Am fi vrut o întâlnire mai de lungă durată și mai… 

”intimă” cu marea și pentru această dorință ne-am gândit la 
o croazieră de cel puțin șapte zile. Am căutat un circuit în 
Marile Nordului, care să cuprindă neapărat fiordurile 
norvegiene sau o alta pe Mediterana, dar cu escale în orașe-
port pe care nu le văzuserăm, ca Marsilia, Pireu / Atena sau 
Palermo. Nu le-am găsit sau nu ne conveneau datele sau 
porturile de plecare așa că, o dată în plus, nu a fost să fie! 

Ultima noastră întâlnire cu marea a fost să fie tot la noi în 
țară - la Eforie Nord, în toamna anului 2020. Pe frumoasa 
faleză construită recent am făcut plimbări de seară, iar 
marea, împreună cu luna ce abia răsărea, ne-au dăruit 
imaginea pe care o îndrăgeam mult și pe care Anca o 
denumise “calea iubirii” - razele astrului se reflectau în 
valurile liniștite ale mării pe zeci de kilometri spre orizont. 
Acele clipe trăite împreună s-au constituit într-un fel de 
icoană pentru mine pentru restul zilelor mele. 

Ultima călătorie. Final de compunere 
Această ultima călătorie a fost și cea făcută către o 

destinație aflată la cea mai mare distanță față de Ploiești 
dintre câte făcuserăm pînă atunci. 

În anul 2019, am primit o invitație pentru sărbătorile de 
sfârșit de an de la verișoara mea, stabilită în Gran Canaria, 
după o “evadare” din Italia, motivată de o viață de pensionari 
mai liniștită într-o zonă a Europei, cu o climă blândă și cu 
facilități deosebite oferite de statul spaniol pentru acei 
cetățeni ai UE ce doresc să rămînă acolo. Pentru că nu am 
găsit un zbor direct pentru Las Palmas, am hotărât să-l facem 
din două ”bucăți”, cu o escală de trei zile la Madrid, gândind 
să facem cunoștință cu atmosfera din ajunul Crăciunului în 
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capitala Spaniei, dar și să vedem ce nu reușiserăm să vedem 
în alte vizite. Așa că diminețile am mers să vedem Parcul 
Retiro și Gara Atocha, dar și să ne plimbam pe străzi parcurse 
altă dată în autobuzele turistice. Seara am mers pe acele 
străzi și piețe fără circulație auto, pierzându-ne într-o 
mulțime foarte gălăgioasă care se bucura de apropierea 
Crăciunului. Din cauza înghesuielii de pe trotuare sau în 
mijlocul străzii, având în vedere și avertizările făcute mai 
înainte în legătură cu hoții de buzunare care profitau de 
împrejurare, nu ne-am simțit prea confortabil în acele seri. 
Am plecat din Madrid în ziua de 24 decembrie, fiind 
întâmpinați la aeroport de verii noștri, fericiți că ne văd și că 
vom putea petrece acele zile deosebite împreună. Zilele au 
fost cu adevărat deosebite, atât prin faptul că eram cu ei, cât 
și prin ocazia de a vizita acea insulă aflată în Oceanul Atlantic, 
oarecum în ”fața” continentului african. Ce s-a construit, 
amenajat în acea insulă, unde s-au creat stațiuni noi la malul 
oceanului, plecând de la zero, nu este egalat în multe locuri 
din Europa. După părerea noastră, intenția autorităților a 
fost de la început de a atrage cât mai mulți doritori de soare 
și mare (ocean) pentru tot anul, fără reprize de vreme rece, 
nu mai vorbim de zăpadă! Astfel, pe coastele vulcanice s-au 
construit “colonii” întregi de vile sau hoteluri ce coboară 
până la malul oceanului. S-au construit autostrăzi ce leagă 
Las Palmas de noile stațiuni, astfel că turiștii sau localnicii, 
mai vechi sau mai noi, pot ajunge ușor și în siguranță unde 
doresc. Pentru orice locuitor al unui oraș de pe paralela 45 
cred că este mai mult decât neobișnuit să vadă în ziua de 
Crăciun lume pe plajă sau în apă, în timp ce termometrele 
arată 22-23 grade Celsius! Pe plaja de la marginea Las Palmas 
se construise o expoziție cu tema Crăciunului - Ieslea Sfântă, 
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păstorii, Magii - statui la scară naturală realizate din nisip, ce 
putea fi vizitată mergând pe poteci din covoare de cauciuc, la 
doi pași de cei stăteau la soare. Noi am stat într-un oraș 
satelit al Las Palmas, numit Vecendario, unde stăteau cei ce 
lucrau în industria ospitalității sau administrație și făceau 
naveta în stațiuni. 

În acest oraș s-au construit mici cartiere de locuințe, cu 
regim de înălțime maxim parter și două etaje, înșiruite într-
un careu ce are la mijloc un spațiu de relaxare și joacă pentru 
copii și chiar mici piscine. La subsol sunt garaje, accesul 
făcându-se cu același lift folosit pentru locuințe. Prin faptul 
că verișoara mea stătea într-un astfel de ansamblu am putut 
studia mai bine concepția avută în vedere de “dezvoltatorul 
imobiliar” și am apreciat funcționalitatea și calitatea 
finisajelor. 

Sărbătorirea Crăciunului și a Anului Nou am remarcat-o 
că fiind normală, fără excese, spre deosebire de cea din ziua 
de 6 ianuarie, când, în numele unui Mag (cel negru), se fac 
cadouri în special copiilor și este multă animație în magazine 
și cofetării, unde se vinde o prăjitură făcută cu acea ocazie. O 
serbare asemănătoare este și în Italia, în aceeași zi, cu o 
femeie bătrână în rolul celei oferă cadouri copiilor (în 
ciorapi), pe nume Befana. Pentru noaptea de Revelion am 
fost la un restaurant al unui hotel, unde, în loc de banchetele 
/ mesele obișnuite pe la noi, participanților li se oferă o 
pungă cu obiecte de “carnaval”  (măști, baloane, fluiere). 
Lumea se așează la măsuțe joase, în fața sau în jurul unui 
podium pe care se produc cântăreți sau formații. De băut se 
comandă la un bar din incintă, de mâncare, nici vorbă! La 
miezul nopții trebuiau mâncate niște boabe de struguri ce se 
găseau în acea pungă - ca să avem bani tot anul! Am 
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sărbătorit trecerea dintre ani de două ori, ținând cont de 
fusele orare, al țării noastre, respective al locului. 

În afara vizitelor în stațiuni, am fost pe înălțimile din 
insulă, unde ne-am întâlnit cu mai mult verde - pe maluri 
domină cafeniul stâncilor vulcanice - și cu localități rurale cu 
arhitectura și obiceiurile specifice poporului spaniol. Drumul 
până la un orășel cu nume un pic straniu, Teror, este în curbe 
strânse și la unele coturi se pot vedea în toată splendoarea 
lor golfuri ale Oceanului, cu porturi amenajate atât pentru 
flote comerciale, cât și pentru agreement sau transport între 
insulele arhipelagului. În acele porturi se găsesc restaurante, 
mai mici sau mai mari, unde se servesc produsele mării gătite 
felurit, alăturat de vinuri aduse de pe continent. Dacă 
puteam alege o masă pe terasă, aveam în plus vederea 
Oceanului vălurit și colorat mai mult în verde, dar și în 
“bătaia” unei brize cu miros sărat sau amestecat cu fire de 
nisip fin adus de vânturi africane. Un mod aparte de a 
comanda felul dorit este de a merge pe tejgheaua unde erau 
expuși pești sau fructe de mare ce urmau a fi aduse la masă 
după ce erau pregătite pe plite fierbinți, cu garnituri din 
cartofi sau alte legume. Astfel de restaurante sunt foarte 
căutate, dovadă fiind că a trebuit să stăm la coadă afară, fapt 
ce ne-a adus aminte de vremea când am călătorit în Uniunea 
Sovietică și cozile din fața localulurilor erau mari. Un alt 
“model” de restaurant l-am întâlnit într-o peșteră, la care am 
ajuns sus pe munte, la capătul unui drum plin de serpentine, 
dar foarte aglomerat de cei ce doreau a lua masa acolo sau 
să se cazeze în apartamente. Care și ele erau amenajate în 
stâncă, dar aveau doar ușă… nici un fel de ferestre! Nu ne-ar 
fi plăcut să locuim acolo. 

Am în minte o imagine ce mă chinuie mereu: în noaptea 
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de Revelion, am ținut să le fac o fotografie lui Lory (verișoara 
mea) și Ancăi, “înrămate” în golurile celor doi de zero ce 
compuneau cifra noului an 2020. Am crezut că e o imagine 
inedită și am văzut că le-a făcut plăcere să se așeze acolo. S-a 
dovedit că acel an a fost fatal ambelor ființe dragi mie – 
prima a plecat din lumea aceasta în noiembrie, iar la cea de-a 
doua a izbucnit nemiloasa boală din nou. După consumarea 
acelor evenimente, imaginea înregistrată atunci mi se pare 
acum ca o premoniție de care nu am avut cum să țin seama.  

Înclin să cred că dorul de ducă, așa cum zice românul, s-a 
mai alinat în timp, chiar dacă mai aveam dorința de a plănui 
alte “ieșiri”, cu condiția unei sănătăți acceptabile… condiție 
ce nu a putut fi îndeplinită, din nefericire. Au rămas zilele, 
momentele petrecute împreună în locuri pentru care am 
avut întotdeauna aceeași inspirație, fără nici cea mai mică 
divergență și cu rezultatul că la întoarcere eram amândoi 
satisfăcuți și gata pentru o nouă provocare. Chiar dacă m-a 
durut să înșir în această ”compunere”, evenimente și stări 
trăite împreună cu Anca, m-am străduit să trec peste acea 
durere și să-mi aplic un fel de ”pansament” peste, prin 
rândurile de față. 

Dedic această compunere celei ce mi-a fost tovarășă de 
călătorie, de viață și în lume: scumpa mea soție Anca.  
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Marius Bâzu 

Ploieștiul din Bavaria 

Am ajuns ca simpli turiști în Germania de Vest târziu, abia 
în 2002. De fapt, cât de repede s-a putut, pentru că abia din 
2001 românii au putut circula în Vest fără viză. Iar al doilea 
oraș în care noi am stat11 a fost Regensburg.  

De fapt, când am aflat că avem voie să mergem în Vest, 
ca turiști care își fac singuri traseul (cum fuseserăm până în 
1989 doar în Est – RDG, Cehoslovacia, Ungaria), primul gând 
a fost să urmăm traseul trenului internațional, cel care intră 
în Germania de Vest pe la Passau, ajunge mai întâi la 
Regensburg, apoi la Nürnberg. Am zis să începem cu un 
traseu mai scurt, dar în care să vedem temeinic 3 orașe 
germane. Am stat câte 3 zile în fiecare. Dar aici voi vorbi doar 
despre Regensburg, nu doar pentru că am descoperit că e cel 
mai frumos din cele trei sau pentru că aici am revenit de cele 
mai multe ori, mai târziu, în excursiile noastre germane (din 
motive pe care le voi explica în continuare), ci pentru că 
numele lui trimite direct la copilăria mea ploieșteană. 

Dacă traducem ad litteram în limba română numele 
localității, Regensburg înseamnă ”orașul ploii”. Adică Ploiești! 
Cum să nu fi tresăltat inima mea de ploieștean for ever atunci 
când am pășit pe pământul echivalentului german al 
Ploieștiului?! Tentația de a face tot felul de comparații între 
cele două orașe a fost și a rămas mare. Este ceea ce îmi 

 

11 Nu e ”pluralul majestății”, ci exprima realitatea că peste tot am fost 
împreună cu soția mea, Cristina.  
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propun în continuare. 
Regensburg seamănă sau nu cu Ploieștiul? 
La prima vedere nu seamănă deloc! Regensburg are un 

centru medieval intact (unul dintre cele mai frumoase și mari 
din Europa Centrală), în timp ce Ploieștiul are un centru care 
fost desfigurat de bombe în WW212, de cutremurul din 1977 
și de Ceaușescu (care și-a dorit ca toate orașele mari ale 
României să-și dărâme vechile centre interbelice și să devină 
orașe cu adevărat socialiste; din fericire, nu a reușit chiar cu 
toate). 

Apoi, Ploieștiul a fost cel mai bombardat oraș românesc 
în WW2, fiind capitala unei zone petrolifere, în timp ce 
Regensburg a fost unul dintre puținele orașe germane 
nebombardate (spre deosebire de vecinul Nürnberg, aflat la 
doar 60 de km, pedepsit aspru pentru vina de a fi găzduit, 
între 1933 și 1939, toate congresele naziste). 

Și totuși, cine caută găsește! Sunt și câteva asemănări. 
Regensburg este așezat la 120 de km nord de München, 
capitala Bavariei. Ploieștiul la doar 60 de km, dar tot la nord 
de București, capitala României. Putem compara Bavaria 
(12,5 milioane de locuitori) cu România (19 milioane, în cel 
mai bun caz, dacă nu mult mai puțini după plecările în 
străinătate de după 1990)? Cred că da. Oricum, România e 
mai aproape ca populație de Bavaria decât de cele 83 de 
milioane ale Germaniei. 

Ca dimensiuni, cele două orașe sunt comparabile, cu un 
ușor avantaj al Ploieștiului (200.000 locuitori) față de 
Regensburg (doar 153.000).  

 

12 Scuze pentru folosirea abrevierii englezești, dar e mult mai sintetică 
decât exprimarea în limba română.  
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În privința echipelor de fotbal, în acest moment cele 
două orașe sunt cumva la egalitate. Petrolul Ploiești e în Liga 
a 2-a din România, iar Jahn Regensburg, în Liga a 2-a din 
Germania (Zweite Bundesliga). Sigur, comparația e un pic 
forțată, liga a 2-a din Germania fiind mult peste echivalenta 
ei din România. Cu asta e oricine de acord! Pe de altă parte, 
echipa din Regensburg a fost în trecut cel mult campioană 
sau câștigătoare a Cupei Bavariei, în timp ce Petrolul a 
câștigat de 3 ori campionatul României și de 3 ori Cupa. 
Avantaj Ploieștiul? Da, mai ales dacă în 2022 promovăm 
aproape sigur în Liga 1. Ei n-au șanse…  

Să încercăm altă comparație. Industria dominantă în 
Ploiești este cea de rafinare a petrolului (încă din secolul al 
XIX-lea). Ar fi putut fi și fabricarea de utilaj petrolier, dar 
uzina ”1 Mai”, o perlă a industriei românești, a dispărut. 
Subiect trist! La Regensburg, industria de bază este de dată 
mult mai recentă: electrotehnică și electronică, dar și IT. 
Greu de spus cine e în avantaj. Să zicem că Ploieștiul, pentru 
trecut!  

Universitatea din Regensburg a fost înființată în 1962 și 
are în prezent 11 facultăți. Surata ei ploieșteană a fost 
înființată în 1948 la București, sub numele de Institutul de 
Petrol și Gaze. Dar abia începând cu anul 1967 și până în 
1975 s-a mutat de la București la Ploiești, devenind între 
timp Universitatea de Petrol-Gaze, care are în prezent 5 
facultăți. 

În fine, cele două orașe mai seamănă la ceva: denumirea 
lor este derutantă, pentru că, în ambele cazuri, nu vine, de 
fapt, direct de la cuvântul ”ploaie”! Deși e așezat pe Dunăre, 
Regensburg își ia numele de la râul Regen (ce se varsă în 
Dunăre în apropierea orașului) sau, poate mai degrabă, de la 
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Ratisbona, numele roman al vechiului oraș. Și pentru Ploiești 
există două variante în discuție: întemeietorul ar fi Moș Ploie 
(sau Ploaie), un bătrân mitic (cu accent pe primul i, nu pe al 
doilea, pentru că pe atunci Caragiale încă nu-l ”inventase” pe 
Mitică) sau numele i-ar veni de la plăieșii13 lui Mihai Viteazul. 

Să vorbim acum despre câteva dintre punctele de 
atracție ale Regensburgului, aducând vorba despre Ploiești, 
doar acolo unde este cazul. 

Ce-ar fi de văzut în Regensburg? 
Încep, desigur, cu catedrala Sf. Petru (fig. 1 și 2). E gotică, 

absolut superbă, construită între 1273 și 1520. Uriașă (după 
standardele noastre, din România), are 86 m în lungime și 32 
m înălțime, cu un turn de 105 m. Și cu o fațadă de apus care 
îți taie respirația! Nu e posibilă o comparație cu Catedrala Sf. 
Ioan Botezătorul din Ploiești, care aparține unei alte culturi, 
în care bisericile nu sunt atât de mari. Totuși, turnul 
catedralei ploieștene este unul înalt (60 m) pentru România, 
cel mai înalt din sudul României și pe locul 6 în țară14! 

  
Fig. 1 Catedrala Sf. Petru. Fig. 2 Piața din fața catedralei Sf. Petru. 

 

13  Plăieșii erau acei locuitori de graniță însărcinați cu paza țării.  
14http://www.plecatdeacasa.net/2012/03/cele-mai-inalte-turnuri-din-
romania.html. Evident, înainte de construirea Catedralei Mântuirii 
Neamului, de la București. 

http://www.plecatdeacasa.net/2012/03/cele-mai-inalte-turnuri-din-romania.html
http://www.plecatdeacasa.net/2012/03/cele-mai-inalte-turnuri-din-romania.html
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Apoi, când descriem orașul Regensburg, trebuie neapărat 
să vorbim despre centrul vechi (asta însemnând sec. XIV-XVI), 
cu străduțe înguste (fig. 8) și turnuri și mai vechi, care apar 
unde nu te aștepți (fig. 5). Primăria veche, din sec. XIII, are un 
farmec incontestabil (fig. 3), iar biserica Sf. Mang (fig. 4), 
fostă mănăstire augustiniană, datând din sec. XI, dar 
modificată în sec. XVII, este o altă bijuterie a orașului.  

  
Fig. 3 Primăria veche a orașului. Fig. 4 Biserica Sf. Mang. 

  
Fig. 5 Un turn din sec. al XIII-lea, 
printre case ceva mai noi.  

Fig. 6 Turnul bisericii Sf. Mang. 
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Sigur, Ploieștiul nu a avut niciodată ceva comparabil (ca 
să înțelegeți exact, suprafața totală a centrului vechi din 
Regensburg este cam cât zona din Ploiești cuprinsă între 
capătul dinspre centru al Bulevardului și Blocul cu 7 etaje), 
dar poate că strada Lipscani, restaurată atent (așa cum s-a 
procedat cu majoritatea clădirilor din Regensburg) ar fi putut 
deveni o atracție turistică importantă pentru România. S-a 
optat pentru distrugere totală, de parcă istoria îi deranja pe 
cei ajunși vremelnic la putere după WW2.  

În alte părți s-a înțeles cât de importantă este păstrarea 
clădirilor vechi. Exemplele cele mai îndemână sunt Nürnberg 
și Dresda, ba chiar, mai aproape de noi, Varșovia, refăcută 
(indiferent de costuri!) cum fusese înainte de WW2, tot într-o 
țară socialistă ca și România. 

  
Fig. 7 Plimbare pe Dunăre. Fig. 8 Centrul vechi. 

Revenind la Regensburg, să nu uit una dintre atracțiile 
principale ale orașului, Dunărea! Care e folosită din plin. 
Sigur, există plimbări de o oră pe Dunăre (foarte plăcute, vezi 
fig. 7), dar, în plus, de aici pornesc curse de pasageri către 
ambele direcții, în amonte, spre izvoare, dar și spre Passau, 
Viena și Budapesta. Mai departe, nu! România nu intră în 
circuitul european de transport de pasageri pe Dunăre. Din 
câte știu, plimbări pe Dunăre se fac la noi doar de la Orșova și 
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până la Cazane. Foarte frumoase și acelea, am fost, dar de ce 
de la Turnu Severin în jos Dunărea nu e deloc exploatată 
pentru turism? Greu de spus! 

În fine, aș vrea să spun că există câteva capitole la care 
Ploieștiul stă mai bine decât Regensburg. În domeniul 
literaturii îi avem pe Ion Luca Caragiale și pe Nichita 
Stănescu, muzicianul Paul Constantinescu a compus o 
simfonie ploieșteană, avem un muzeu al ceasului unic în 
partea asta de lume și exemplele pot continua. Să mai 
spunem doar un cuvânt despre stadionul local. Am sperat că 
aici am putea să-i batem pe regensburghezi. Dar nu! Și 
stadionul lor are tribunele acoperite și tot 15.000 de locuri!   

Mă opresc aici, pentru că esențialul a fost spus. În 
continuare, ca să mai îndulcesc pilula acestei comparații 
germano-române, m-am gândit că am putea să punem față-n 
față o localitate din Bavaria cu una din Prahova, poate că 
acolo ieșim mai bine.  

O localitate din Bavaria comparată cu Bușteniul nostru 
Nu, nu voi compara Bușteniul (pentru care am o veche 

afinitate, în primul rând pentru că acolo am fost botezat, dar 
nu doar de aceea) cu marile stațiuni ale Bavariei, cum ar fi 
Garmisch-Partenkirchen sau Bad-Reichenchall (ambele, 
superbe, vă asigur!), care pot fi mai degrabă comparate cu 
Poiana Brașov, Predeal sau Sinaia. Nu spun cine ar ieși mai 
bine din această comparație… 

Voi vorbi despre o localitate mai mică, numită Markt 
Falkenstein. Pe nemțește ar fi Târgul Falkenstein, dar în 
continuare îi voi spune mai simplu, Falkenstein. 

De ce am ales Falkenstein? Pentru că îl cunosc foarte 
bine. În ultimii 12 ani am stat acolo în repetate rânduri, cam 
în toate anotimpurile. Cum Bușteniul este pentru noi, de 
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mulți ani, a doua casă, pot spune că cei doi termeni ai 
comparației îmi sunt perfect familiari. 

Ca număr de locuitori, Falkenstein (3500) e ceva mai mic 
decât Bușteniul (8900), dar mult mai vechi, fiind înființat la 
1076 (da, chiar așa, atestat cu documente!), în timp ce 
Bușteniul a apărut cam cu 700 de ani mai târziu. 

Ambele sunt considerate stațiuni cu aer curat. Declararea 
localității Falkenstein drept Luftkurort nu e doar un slogan 
care să atragă turiștii, ci o chestiune foarte serioasă: apare la 
26 Aprilie 1976, într-un ordin al ministerului de interne al 
Bavariei. Deci în mod cert s-au făcut măsurători atente ale 
calității aerului.  

Bușteni bate de departe în ceea ce privește altitudinea 
(890 m), dar și frumusețea munților (care au peste 2400 m). 
Falkenstein e situat la 560 m, într-o zonă pre-montană. Nu 
are în apropiere munți înalți, elementul caracteristic fiind o 
stâncă de granit înaltă de 60 m, pe care în 1074 episcopul 
Tuto von Regensburg a construit o cetate. Această cetate a 
aparținut pe rând unor episcopi, conți, prinți, chiar regi, 
ultimul proprietar fiind Johannes de Thurn und Taxis, cel 
care, în 1967, a dat cadou comunității din Falkenstein 
cetatea, numită Burg (fig. 9-10).  

  
Fig. 9 Burg-ul Falkenstein. Fig. 10 Burg-ul văzut de sus. 

Ca o contrapondere, la Bușteni avem castelul 
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Cantacuzino, care o fi el abia de la sfârșitul secolului al XIX-
lea, dar e un obiectiv turistic de primă mână pentru un oraș 
de munte românesc! Mai ales că acolo se organizează mereu 
expoziții de tot felul. Deci stăm bine!  

Desigur, întreaga localitate bavareză e perfect asfaltată. 
Chiar am văzut cum se face întreținerea calității străzilor. 
Apare o groapă în asfalt? Zona e imediat marcată, apoi 
durează doar 24 ore în care se lucrează intens și totul arată 
perfect. Aici noi mai avem multe de învățat! Trebuie să 
recunosc că în ultimii ani și Bușteniul a fost asfaltat, dar 
întreținerea permanent a drumurilor este deocamdată doar 
un deziderat.  

  
Fig. 11 Ferienpark-ul din Falkenstein 
(în depărtare se vede Burg-ul). 

Fig. 12 Cel mai vechi hotel-
restaurant din Falkenstein (de la 
1800!), numit ”Zur Post”. 

Ca locuri de cazare, Falkenstein are un așa numit 
Ferienpark (un sat de vacanță destul de mare), cu multe 
căsuțe mici, cochete, care au tot confortul necesar (fig. 11 și 
15). Sigur, există și un hotel, numit ”Zur Post” (fig. 12-13), ba 
chiar erau mai multe, dar concurența satului de vacanță le-a 
falimentat. Bușteniul are hoteluri (unul mare, dar și multe 
mai mici, apărute în ultimii ani) și … cazări la particulari. 
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Fig. 13 Sala mare de la ”Zur Post”. Fig. 14 Stânci din Felsenpark.  

Falkenstein are o mulțime de trasee turistice, pentru 
toate puterile: mai plate sau mai abrupte. Desigur, nu de 
munte, cum are Bușteniul. Dar atuul localității îl reprezintă 
parcul cu stânci (Felsenpark) din spatele Burgului (fig. 14), 
care este al doilea ca mărime din Bavaria.  

Revenind la Bușteni, trebuie să fim corecți si să precizăm 
că om avea noi trasee turistice montane, dar … foarte puțini 
se mai încumetă să se aventureze spre munte, de frica 
urșilor. Marea majoritate a turiștilor se opresc la limita 
pădurii.  Nu e de glumit! De altfel, urșii vin aproape în fiecare 
noapte la lăzile de gunoi din oraș. 

În ceea ce privește industria, Bușteniul a avut o fabrică 
de hârtie (care acum e deja … istorie), în timp ce Falkenstein 
are în funcțiune o fabrică de uleiuri vegetale (bine ascunsă la 
poalele stâncii, așa că nu distonează cu restul), aparținând 
firmei Pressol, de renume mondial.  

În domeniul sportului, comparația e complexă. 
Falkenstein – teren de fotbal superb, înconjurat de brazi, 
echipă într-o divizie inferioară din Bavaria, dar și mai multe 
terenuri de tenis, volei și handbal sau piste de bowling. 
Bușteni – fost teren de fotbal, acum în paragină, iar echipa 
nu mai există. Să trecem la sporturile de iarnă, unde 
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Bușteniul stă mai bine: piste de schi, campionat (chiar 
mondial) de escaladă pe gheață. Falkenstein are și el o pistă 
de schi, nu foarte lungă, dar atât. Însă la capitolul înot, 
Falkenstein ne bate de departe: are un superb strand (se 
numește Ferienbad – fig. 15-16), cu nu mai puțin de trei 
bazine și un tobogan acvatic. Greu de depășit! 

  
Fig. 15 ”Freibad” și ”Ferienpark”. Fig. 16 Piscina mare de la ”Freibad”. 

Hai să încheiem discuția cu un capitol la care se pare că îi 
batem de departe pe nemți: calea ferată. Falkenstein nu 
(mai) are acces la calea ferată, Bușteniul, da! Am spus ”mai”, 
pentru că până în 1985 a existat și la Falkenstein o cale 
ferată, care mergea până la Regensburg. Atunci a fost 
desființată, transportul public făcându-se exclusiv cu 
autobuzul (de altfel, foarte civilizat, la ore fixe, repectate cu 
sfințenie). Iar pe traseul fostei căi ferate este acum un superb 
drum prin pădure, pentru pietoni si, mai ales, pentru 
biciclete. Asta ne duce la un alt ”of” legat de Bușteni: absența 
totală a unor piste pentru biciclete.  

Iar apropo de calea ferată ar mai fi ceva de spus. Sunt 
convins că dacă superba zonă turistică Valea Prahovei ar fi 
fost în Germania, ar fi circulat trenuri la fiecare 20 de minute, 
între Sinaia – Predeal și retur, măcar în sezon (iar la munte 
este aproape tot timpul sezon). Și poate așa n-am mai fi avut 
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interminalele cozi de automobile pe drumul național care 
trece prin Bușteni, cu o singură bandă pe sens (o adevărată 
rușine, atunci când trebuie să le explicăm situația asta 
ciudată străinilor veniți în vizită la noi)! 

În Germania, instituția trenului este foarte respectată, 
desigur, pentru că își respectă călătorii! Merge ”ca trenul” 
(după expresia românească, de mult invalidată de CFR) și 
oferă nenumărate avantaje călătorilor fideli și, în special, 
familiilor. În Bavaria, există un așa numit Bayernticket, care 
costă doar în jur de 20 euro. Pentru al doilea călător se mai 
adaugă 4-5 euro. Cu un astfel de abonament pe o zi, poți 
merge oriunde în Bavaria, care înseamnă aproape o treime 
din teritoriul României, așa că ai unde să te plimbi! 

Despre viața în Bavaria 
În primul rând, trebuie spus că nemții din Bavaria sunt 

destul de diferiți de cei din restul Germaniei! Fiind catolici, 
sunt mai apropiați de austrieci ca fire decât de nemții din 
Berlin sau Hanovra, să zicem. Bavarezii sunt cei mai ”latini” 
dintre nemți, deschiși, prietenoși, dornici de petreceri, dar, 
desigur, ca orice nemți, serioși când e vorba de făcut treabă.  

Primul lucru care te frapează e salutul pe stradă. 
Invariabil, toți zâmbesc, chiar când trec pe lângă cineva 
necunoscut. Și o fac, de regulă, spunând ceva. Care este ori 
”Grüss Gott”(salutul catolic al zonei, un fel de ”Lăudat fie 
Dumnezeu”) în majoritatea cazurilor, ori ”Hallo” 
(protestanții, în număr mult mai mic). Foarte rar se folosește 
”Servus” (salutul latin, foarte comun în Ardeal). Ce trebuie 
adăugat neapărat: salutul nu e formal, ci pare spus ca pentru 
un vechi prieten! Dar ”prietenia” se oprește aici. Nimeni nu 
intră în vorbă cu tine (chiar dacă, sunt convins, mulți erau 
curioși să afle cine suntem noi). Dacă îl întrebi ceva, e foarte 
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bucuros să-ți răspundă. Dacă te vede că te uiți pe o hartă, se 
oferă să te ajute. Dar respectul față de intimitatea celuilalt e 
total, asta fiind, de fapt, o formă de civilizație. 

În magazine, la fel, din partea vânzătorilor multe 
zâmbete și dorința de a te ajuta. Dacă te plimbi minute bune 
prin magazin și apoi pleci fără să cumperi ceva, îți 
mulțumește la plecare (fără să fie deloc sarcastic!). Știe că 
dacă te-ai simțit bine în magazin, o să revii și, poate, data 
viitoare o să și cumperi ceva. Comerțul se face cu bătaie 
lungă, nu în ideea de a te păcăli, de a-ți vinde un produs 
despre care să-ți dai seama că e prost când ajungi acasă. De 
fapt, asta e valabil pentru toată Germania, nu doar pentru 
Bavaria!  

La Falkenstein, casele sunt de regulă mari, solide, cu curți 
foarte îngrijite și din păcate, unele stau goale, iar altele sunt 
locuite doar de 1-2 persoane. Multe dintre aceste persoane 
sunt foarte în vârstă (30 de locuitori au peste 90 de ani, la un 
total de 3300 locuitori!), dar nu se codesc să tundă foarte des 
iarba din curte (e ceva aproape obligatoriu, cred că sunt 
penalizați de primărie dacă e neîngrijită curtea; în plus, există 
o competiție neoficială cu vecinii). 

Am remarcat o casă, mare de tot, cu etaj, cu niște 
hangare în curte în care am văzut că locuia doar o singură 
persoană, o femeie în vârstă, având peste 80 de ani. Foarte 
des veneau să o viziteze fiul ei, cu soția și fetița. Îi vedeam 
când veneau sau plecau cu mașina. La un moment dat, în 
fundul curții a început să se construiască o altă casă. Era chiar 
familia fiului ei, între timp casa a fost terminată, s-a făcut o 
alee betonată până la ea. Deși casa inițială putea găzdui cu 
ușurință nu 4, ci 10 persoane, familia băiatului a preferat să-
și construiască o casă separată, ultramodernă, evident.  
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Și pentru că am mers mult cu autobuzul, să spun câte 
ceva și despre șoferii lor de autobuz. La început, în primii ani, 
erau exclusiv nemți, cu timpul au apărut și alte naționalități, 
inclusiv, la un moment dat, un șofer de culoare. Mai nou, 
după cum era de așteptat, sunt și șoferi români, noi știm doi: 
Claudiu și Adi. Despre corectitudinea șoferilor am avut 
nenumărate ocazii de a ne convinge. Una a fost atunci când 
Cristina și-a uitat o jachetă în autobuz. Chiar a doua zi a 
recuperat-o fără probleme, șoferul observase și o pusese 
deoparte. A recunoscut-o imediat pe Cristina.  

Deocamdată, automobilul domnește suveran în Bavaria! 
Despre excelentele șosele am vorbit deja! Dintre nemți, doar 
oamenii în vârstă (peste 80 de ani) și copiii sub 18 ani nu 
conduc. Desigur, și turiștii veniți în Germania cu trenul sau 
avionul. Dar, dacă e să facem o comparație cu România, 
șoferii lor par din altă lume! Opresc la trecerile de pietoni 
chiar dacă ești pe trotuar și nu ai apucat să pui piciorul pe 
trecere. Mai mult, sunt politicoși chiar atunci când codul 
rutier nu îi obligă deloc la așa ceva. Iată ce ni s-a întâmplat. 

În Falkenstein este o zonă, chiar în dreptul casei în care 
stăteam noi, unde se merge cu viteză mare și nu există nicio 
trecere de pietoni. Noi obișnuiam să traversăm acolo, firește, 
după ce ne asiguram că nicio mașină nu e la mai puțin de 100 
de metri (chiar așa, pentru că se merge cu viteză mare!). Ei 
bine, s-a întâmplat ca o dată, pe când stăteam amândoi 
cuminți pe marginea șoselei așteptând trecerea unei mașini, 
șoferul respectiv a oprit și ne-a făcut semn că putem 
traversa. Ceea ce ce am și făcut, mulțumindu-i din cap. Era 
cald, nu ploua, pur și simplu șoferul a vrut să fie amabil cu 
două persoane în vârstă! Culmea e că întreaga scenă a avut 
un martor: vecinul nostru Wolfgang, care după aceea ne-a 
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făcut o plecăciune în glumă, afirmând că suntem mai 
importanți decât își închipuise el!    

Nu pot încheia această scurtă prezentare a vieții din 
Bavaria fără a vorbi despre Biserică! Majoritatea locuitorilor 
din Falkenstein sunt catolici, desigur, ca aproape toți 
bavarezii. Biserica catolică Sf. Sebastian datează din sec. al 
XIV-lea. A fost refăcută în mai multe rânduri, trecând printr-o 
serie de incendii, forma arhitectonică actuală, neo-romanică 
în interior, fiind de la 1853. Apoi, la 1934 biserica a fost 
mărită. După părerea noastră arată foarte bine (fig. 17-18)!  

  

Fig. 17 Biserica văzută din 
strada de mai jos. 

Fig. 18 Interiorul bisericii catolice. 

Credincioșii din localitate sunt în număr mare. Ne-am 
convins de asta chiar în 2009, când ne-am dus pentru prima 
dată la slujba din 15 august, Adormirea Maicii Domnului. Era 
aproape ora de începere a slujbei, ne apropiam de biserică și 
nu vedeam pe nimeni și nu auzeam mișcare de oameni. 
Părea că slujba nu se va ține. Când am deschis ușa, am 
încremenit. Biserica era plină, cu doar 3-4 locuri libere. Dar 
toți stăteau într-o tăcere plină de reculegere, care 
impresiona! Oameni în vârstă, dar și mulți între două vârste 
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sau tineri așteptau cu emoție începerea slujbei. Cred că deja 
am spus destul! 

Concluzie 
Am încercat să pun față-n față Ploieștiul nostru cu un 

oraș bavarez, care cumva, ca nume (Regensburg), ar putea fi 
considerat o variantă germană a lui. A fost mai degrabă un 
pretext de a sublinia că tot ce ne lipsește depinde în principal 
de oameni și mult mai puțin decât am crede de datele 
naturale ale celor două țări.  

Am întărit impresia asta comparând Bușteniul nostru 
prahovean cu o localitate bavareză, Falkenstein pe care o 
cunosc bine. Ca să zic așa, pare că totul depinde doar de noi, 
românii! Poate tocmai de aceea e atât de greu de rezolvat!  
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Jean Wolff 

Scene din viaţă 

A fost odată ca niciodată… “Stai, stai”, mă strigă o voce, 
“doar nu ne spui o poveste despre zmei fioroși și zâne suave, 
ci momente de viață adevărată, cu trăiri reale”. “Noi, cercul 
tău de prieteni, mai vechi sau mai tineri, ne-am adunat să-ți 
ascultăm trăirile tale în timp și spațiu, nu povești abstracte”, 
îmi spune altul. Ajunge dragilor, voi începe cu lucruri nespuse 
încă.  

“Năzdrăvănii“ de copii!             
Măi băieți, mă stârnesc niște amintiri din perioada 

copilăriei când, eram considerat (mai ales de mama mea) un 
mare, dar încă neafirmat talent. Dar așa sunt mamele, iar 
mama mea așa mă vedea pentru că eram puiul ei. Deoarece 
tatăl meu era un virtuoz al viorii, a încercat să ne insufle și 
nouă (celor doi frați) dragostea pentru acest instrument. Cu 
fratele meu a funcționat, el fiind, ca întotdeauna, mai 
ascultător, dar cu mine … altă poveste. Nu că mi-ar fi 
displăcut, dar nu sufeream exercițiile interminabile care erau 
atât de necesare! Îmi amintesc ce emoționată era mama 
când eram toți trei, la trei pupitre, cântând Trifolien op 33 de 
Beethoven! Dar năzdrăvanul din mine nu suporta exercițiile 
care mă plictiseau și … am răbufnit! La una din repetițiile cu 
tatăl meu, care nu se mai termina, am dat cu vioara de podea 
și am și zburat spre vecinul nostru din dreapta, Molocea. De 
acolo, privind peste gard pândeam situația din casă, dacă 
tata s-a calmat și mă pot întoarce. Într-un târziu, m-am întors 
pocăit, dar nu am mai exersat de atunci (nici nu mai aveam 
pe ce, vioara era distrusă). Iertare, tată! 
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Mama însă nu s-a lăsat, ne-a luat un profesor de vioară, 
un bătrânel cumsecade care ne vorbea cu Dumneavastra și 
ne trata ca pe niște oameni mari. Noi, niște şolticari, îi 
făceam tot felul de şotii, ca să mai tragem de timp, să se 
termine ora. Făceam tot posibilul să-l ținem de vorbă (acum 
știu că nouă, bătrâneilor, ne place să vorbim vrute și 
nevrute), cu tot felul de întâmplări mai mult sau mai puțin 
reale. El cădea mai mereu în plasa noastră, câteodată ne 
sugera chiar el subiectele. De exemplu: știți, băieți, când am 
fost în armată, am cunoscut un locotenent pe care îl chema, 
va rog să mă scuzați, Căcat! Cum putea el să se prezinte într-
o societate locotenent Căcat? Noi râdeam ca niște drăcușori, 
îi dădeam dreptate și plusam cu o sumedenie de colegi 
închipuiți, cu nume care de care care mai bizare: Pipilică, 
Curescu, Limbric …Bineînțeles că el se mira, comenta și … mai 
trecea o jumătate de ora. După un timp, am trecut la o fază 
superioară, dar, recunosc, răutăcioasă: știam ora când 
trebuia să vină (stăteam la curte) și presăram pe alee 
pocnitori inofensive, dar totuși pocnitori care îl speriau pe 
bietul om. Scuze domnule profesor! A renunțat el la noi sau 
noi la el, nu-mi aduc aminte … 

A urmat perioada conservatorului, așa îi spuneam noi 
Şcolii populare de arte, situată la intersecția străzii Mărășești 
cu Rudului, o casă bătrâneasca, condusă de un om al muzicii, 
maestrul Gerahian. Ca profesor de vioară l-am avut pe D-l 
Neri Marcu, care îl cunoștea bine pe tata. Ținea mult la mine 
și odată mi-a făcut o surpriză: eu cântăm la vioară, el mă 
supraveghea și tot măzgălea ceva pe un carnețel. La sfârșit 
mi-a dezvăluit foaia pe care desenase un copil în frac, creț ca 
mine, cântând la vioară, cu textul pe care mi-l aduc bine 
aminte: “Jean, zis Paganini, cântând la orchestra simfonică 
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din … Mizil”. Mi-a plăcut mult desenul, dar din păcate s-a 
pierdut. 

- Prieten: Deci în copilărie puteai ajunge un copil minune, 
dar nu ai ajuns; dar în tinerețe te-ai remarcat cu ceva? 

- Eu: Chiar deloc, poate doar mi-am accentuat latura 
actoricească, vă povestesc imediat. 

Figurant la teatru 
În perioada când încă îmi căutăm drumul spre o 

facultate, am făcut figurație la Teatrul de stat din Ploiești. 
Experiența mi-a plăcut foarte mult și am încercat să o 
finalizez prin pătrunderea în ”sfânta“ actorie, de care eram 
iremediabil îndrăgostit. După cum știți nu am reușit să-mi 
realizez visul așa cum am dorit…. 

- Un prieten: Ha, ha, ha, lasă că ai experimentat în viața 
de toate zilele actoria, știm noi bine ! 

- Eu: Nu răspund la provocări! Sunt însă întâmplări 
interesante trăite între decoruri. Iată una trăită de mine. Se 
juca ”Răzvan și Vidra”, drama romantică a lui Bogdan 
Petriceicu Haşdeu, pe care actorii şugubeţi au transformat-o 
în ”Răzvin cu Vadră”. O dramă stufoasă, în 5 acte, subiectul 
pe scurt fiind următorul. Un țigan ajunge haiduc, apoi căpitan 
în oastea leșilor și, cu greutate, se urcă pe tronul Moldovei, 
îndemnat tot timpul de ambițioasa Vidra. Actul 2 se petrece 
în codru, în mijlocul haiducilor, la un foc de tabără, unde se 
relaxau după atâta haiduceală. Doina care urma să se cânte 
era acompaniată de un fluier, respectiv de un flautist din 
culise, iar posesorul fluierului era subsemnatul, cu cușmă pe-
o ureche și fluierul la brâu. Din economie probabil, locul 
flautistului a fost luat de … o bandă de magnetofon. A sosit 
momentul: George Filip, actorul care doinea, pune un braț pe 
umerii mei, să doinim fraților, eu cu fluierul la gură, așteptam 



225 

 

înnebunit sunetul din culise… care nu venea… Neștiind ce să 
fac, am scos fluierul din gură și l-am bătut la un cap 
(chipurile, să-l desfund), când, deodată, se aude minunata 
melodie a doinei. Râsete în sală, eu, roșu ca focul, am 
înghițit-o. 

- Un prieten: ceva cu actori renumiți ai teatrulu nu ai? 
- Eu: Ba da, imediat ajung și la ei. Unul este Ștefan Bănică 

(fig. 1), care era încă în perioada de “coacere”, devenind 
renumit abia după ce a ajuns la București (care, în treacăt fie 
zis, ne-a “furat” mulți actori).  

În piesa de mai sus, primul act era într-o piață mare, 
plină de târgoveți, țărani, cerșetori, iar în fața unei bisericii, 
semeț, îmbrăcat în haine de căpătat, cu ochii holbați spre 
neștiut, cu o tavă cu lumânări agățată de gât pentru 
credincioși, era un cerșetor orb, adică eu. Ca figurant nu 
aveam nimic de spus, dar trebuia să stau nemișcat, cu 
privirea în gol și să dau câte o lumânare oricărui creștin 
doritor. Dar exista și un Ștefan Bănică printre noi, amestecat 
prin ceata de târgoveți, cu gânduri devastatoare. Acțiunea pe 
scenă fiind în plină desfășurare, se apropie de mine Bănică și 
începe: “Şi ce zici că mai faci? Mai stai sau mergem la o bere? 
Hai, nu mai sta așa serios!” Totul ca să mă facă să râd, dar eu 
stăteam ţeapăn. Nici el nu se lasă și ia două lumânărele de pe 
tavă și începe să bată pe tavă ca la țambal! Mai dădea și pe 
gură: “Danga, danga, danga, danga”, până n-am rezistat, am 
izbucnit în râs, lumânărelele s-au răsturnat… Din fericire, 
evenimentul a trecut neobservat,acțiunea de pe scenă 
acoperea tot. 

- Prieten: Dar el, ca om, cum ți s-a părut?    
- Eu: Era un om excepțional acest Bănică, un suflet cald, 

un bun prieten. Dorind să mă ajute să ajung la București și să 
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mă întorc seara la spectacol (eu cam făceam blatul pe tren), 
mi-a dat abonamentul lui de tren (el locuia în București și 
făcea naveta), fără să i-l cer! I-am mulțumit la întoarcere, la 
care mi- a răspuns fără să stea mult pe gânduri: « când mai ai 
nevoie, băiețică, poți să-mi ceri din nou abonamentul! » Asta 
era Bănică! 

- Prieten: Dar alt actor ajuns celebru mai ai? 
- Eu: Bineînțeles, poate ai auzit de Toma Caragiu? 
- Prieten: Cine nu a auzit de el! Un mare actor! 

   
Fig. 1 Ștefan Bănică. Fig. 2 Toma Caragiu. Fig. 3 Zephy Alșec. 

- Eu: Ei, află că Toma Caragiu (fig. 2) a jucat mulți ani, cu 
mult succes, pe scena ploieşteană. A fost directorul teatrului 
din Ploiești, din 1953 timp de 12 ani, plecând la chemarea lui 
Liviu Ciulei la teatrul Bulandra din București. Activa și în 
televiziune, cinematografie, radio. Se pot spune multe despre 
acest mare actor, dar mă voi rezuma la lucrurile neștiute sau 
mai puțin știute de marele public. În timpul repetițiilor, de 
exemplu, era un catalizator de voie bună. Introducea replici 
absurde, întorcea situațiile, spunea bancuri printre replici. Și 
chiar în spectacole avea unele “completări “ care constituiau 
deliciul publicului. Făcea și i se făceau diverse farse de către 
actori, peste care el trecea cu nonșalanță. Un tip genial, pe 
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care cutremurul nemilos din 1977 l-a smuls dintre noi.  
- Prieten: Dar există și actori ploieșteni buni care nu au 

fost atrași de capitală, rămânând atașați Ploieștiului, așa-i? 
- Eu: Evident, chiar foarte mulți. Din trecut am să 

amintesc unul singur, deosebit prin prestanța și vocea sa 
gravă, baritonală, pe nume Zephy Alşec (fig. 3). Răutăcioșii și 
invidioșii l-au transformat în Zephy Alt Eșec. A jucat și în 
unele filme sau chiar seriale, iar în timpul paradelor cu 
tribună oficială era singurul care comenta trecerile prin față 
tribunei. Din trecutul apropiat îl amintesc pe Mihai Coadă, pe 
care l-am avut coleg, dar nu la teatru, ci la TCM (Trustul de 
Construcții Montaje), unde eu eram inginer la tehnic, iar el, 
tehnician la aprovizionare. Se pare că era și student la IATC 
(la fără frecvenţă). La aprovizionare făcea treaba bună, se 
purta mereu ca pe scenă, vorbind răspicat, tunând și 
fulgerând sau improvizând la moment. Bineînțeles că 
drumurile noastre s-au despărțit, eu plecând în Israel, el 
urmându-și visul și bine a făcut. A avut roluri pe scena 
teatrului din Ploiești, dar s-a făcut foarte cunoscut prin rolul 
Costel din serialul kilometric “La bloc”. Un băiat obișnuit, 
talentat dar fără fumuri de vedetă. Am auzit mai de curând o 
bârfă că s-ar fi călugărit, dar a reușit doar să-și lase barbă și 
să-și cumpere o pizzerie în zona mea de domiciliu (sud). 

Ca o concluzie despre teatrul ploieștean: întotdeauna a 
fost “binecuvântat” cu actori buni, unii chiar celebri, dar s-au 
și exportat mulți la București, visul oricărui actor. Exista și o 
secție de Estradă, cu cântăreți și balet excepțional! Cultura, 
trebuie să o spun, mai “respiră “acum doar datorită nouă 
batrâneilor cunoscători de literatură bună. Tineretul, dacă nu 
“butonează”, are diverse jocuri pe calculator. 

- Prieten: Ho, ajunge, suntem de vârsta ta, dar nu ne face 
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bătrânei, suntem plini de vioiciune și vitalitate. 
- Eu: Bine, bine,exemplare perfecte, cam ce să vă mai 

povestesc din trecut?  
- Prieten: Ai avut familie închegată, ai avut mașină, nu ai 

avut ieșiri în străinătate în blocul socialist? 
-  Eu: Ba da, asta va urma, dar nu înainte de a-mi reaminti 

ceva picant din tinereţea mea bucureşteană. 
Cămăruța de pe bulevard 
Această cămăruță evocatoare de amintiri din cele mai 

plăcute, deși situată central în București, pe bulevardul Ana 
Ipătescu, lângă observatorul astronomic, într-un bloc 
boieresc, era jalnică. Cu o lungime de aproape 2m și o lățime 
atât cât să atingem cu vârful degetelor pereții. Iar ca dotare, 
un pat, o masă, o policioară de pus cărți și de atârnat haine. 
A, da, cămăruța era dotată și cu o chiuvetă emailată, iar 
pentru nevoile imediate aveam un reşou micuț. Această 
cămăruță era situată la etajul al cincilea, în zona din spate a 
blocului, izolată de scara principală, ea fiind în trecut locuința 
servitorului atașat apartamentului boieresc. În această zonă 
de serviciu se folosea bineînțeles liftul de serviciu, un lift 
amărât care tremura din toate încheieturile. Alte amănunte 
importante: intrarea de serviciu era la subsolul blocului, se 
trecea prin niște coridoare interminabile până la lift. Tot la 
subsol se găseau un W.C și o cameră de duş.  

Camera fusese găsită, după multe căutări, pentru fratele 
meu Morel, care terminase facultatea de geologie și, fiind 
foarte apreciat, fusese repartizat la un institut de cercetări 
din București. Bineînțeles că la cameră eram înscris neoficial 
și eu (frate, de!). Trebuie să arăt că, deși eram vizitați de 
prieteni care puteau face dus la noi, eram terorizați de 
femeia de servicei Olga, care locuia lângă W.C., și verifica 
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fiecare persoană care intra în W.C, admonestându-l: “te-ai 
p... pe capac, nesimțitule!” Nenorocirea era dacă aveai o 
“urgență”și liftul era defect ! 5 etaje nu e glumă! 

- Prieten: Niște amintiri deosebite nu ai? Îți promitem că 
nu spunem la nimeni!   

- Eu: Sigur că sunt, nu mă laud cu ele, căci sunt “ale 
tinereții valuri”. De exemplu, eram cunoscut printre prieteni, 
drept “Jean – jumate de pâine”! 

- Prieten: De ce? 
- Eu: simplu. Un sistem brevetat de mine. Fata care 

trebuia urcată la cămăruță căpăta încredere în mine, dacă la 
întâlnirea care “întâmplător”era pe la piață Română 
(aproape de blocul meu), intram la Spicul de pe Magheru și 
cumpăram o jumătate de pâine (de ce jumătate, n-aș putea 
să spun). Apoi, în plimbare, ajungeam în față blocului meu, 
înalt și semeț, iar eu, cu o voce suavă: ”intru pentru câteva 
minute să le las alor mei pâinea, dar știi ceva, ca să nu aștepți 
în stradă, vino cu mine!” Șarpele din mine hipnotiza victima, 
care în fața acestui bloc fastuos se lasă sedusă. Deziluzie, 
intrarea prin spate, labirintul de coridoare, liftul cu tremurici, 
cămăruța, vai de ea … dar flăcăul (adică eu), vioi și 
zâmbitor. Pentru autenticitate, mai lansam o torpilă: “părinții 
sunt în apartamentul din față …” Credibilitate 100%!.  

O întâmplare nefericită din cămăruță: în urma unei vizite 
de “rutină“, la sfârșitul “deliberărilor”, invitata mea urma să 
se ducă jos, la baia păzită de cerberul Olga. Ca să nu fie 
discuții, a refuzat să coboare, în schimb eu, fiind de-al casei, 
am coborât. Greşeală! La întoarcere, spectacol horror: 
chiuvetă căzută, smulsă din perete, ea plângând, cu un picior 
încă atârnând în chiuvetă! Ușor de înțeles ce se întâmplase: 
fata, curățică, a încercat să se spele cum a putut, dar 
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chiuveta s-a împotrivit. Accident neprevăzut …. 
Excursii în țările comuniste 
E știut că întotdeauna omul se adaptează zilelor. Am 

făcut în anii 70 excursii în grup organizate ,iar în anii 80 cu 
mașina proprie, bineînțeles, în țările permise de PCR. Valută 
permisă – ioc. Schimbai ceva bani românești în moneda țării 
respective sau cum se descurca fiecare. Cum? Păi, ușor, se 
transmitea din gură în gură ce este mai căutat, ce se vinde 
repede în țara respectivă. De exemplu, în excursia organizată 
în Iugoslavia, toți știam că există la Belgrad piața botezată de 
localnici San Gerovital, bănuiți de ce.  

- Prieten tânăr: Păi de ce? 
- Eu: Simplu, pe atunci, Gerovitalul românesc era la modă 

și foarte căutat. Te duceai în această piață cu câteva cutiuțe 
la vânzare și aveai bani de cheltuiala. La turci era mai ușor. Se 
știe ce era ieftin la ei, aurul sub diferite forme de bijuterii. În 
excursia Bulgaria, Turcia, m-am aprovizionat cu câteva 
sticluțe de coniac și la sukul (piața)cu de toate din Istambul s-
a făcut schimbul în natură (pentru noi, deosebit de 
avantajos) Tocmeala era spumoasă!  

La nemţi unde am fost cu mașina personală. Ajungând și 
la Berlinul de Est, ne-am tot plimbat pe străzi  cascand gură 
ici și colo. Curioși și neavând ghid, am vrut să vedem 
renumitul Rechstag unde s-a înfipt steagul sovietic la sfârșitul 
războiului. Întrebând în stânga și dreapta așa cum ne 
pricepeam, nu am înțeles de ce oamenii ne priveau speriați, 
apoi fugeau rupând pământul. Nu am reușit să găsim 
Reichstagul și nici nu am înțeles de ce erau îngroziți 
oamenii… Pentru cumpărături diverse, am cărat după mine 
două seturi de cristal roșu, ca să le vând. Dar unde și cum? La 
colțul străzii nu se putea, ain, ţvai, drai, apărea câte un 



231 

 

polițai! Mi-a venit idea salvatoare. Ştiind că femeile sunt cu 
distribuirea finanțelor oriunde în lume, am vizitat două 
saloane de coafură și, ce să vezi, le-au cumpărat!  

La ruși, unde am fost în excursie organizată Kiev, 
Moscova, Leningrad, orașe splendide, unde am văzut 
minunății despre care doar citisem și au fost la înălțimea 
așteptărilor. Cel mai mult mi-a plăcut Leningradul, azi Sankt 
Petersburg, cu podurile de pe Neva, cu Ermitajul, la care aș fi 
stat zile întregi să mă zgâiesc la tablourile celebre, catedrala 
Sfântul Isaac, Palatul de Iarnă, Palatul Caterinei, muzeul Rus 
…. Aici am fost surprins de trocul turist–localnic, foarte 
organizat, pe care l-am aflat imediat: fiind cazați la hotel, 
lăsăm pe pat tot ce voiam să vând, cu prețul solicitat. Cerute 
erau lenjeriile de bumbac, ciorapii de damă cu modele, blugii. 
După trecerea cameristei găseam banii respectivi sau prețul 
corectat la cât considera ea că merită. Asta da organizare! 

- Prieten: Te-ai descurcat bine, Jeane, ca un om mare, dar 
nu ai spus nimic despre drumurile străbătute, totul a mers ca 
pe roate? Niciun incident, nicio emoție? 

- Eu: Ba bine că nu, trec acum și la câteva capitolaşe 
drăgălașe. 

Explozie pe autostradă! 
Fiți calmi, nu a fost vreun act terorist, e vorba de 

Germania de Est, cu autostrade adevărate, pe care se 
mergea întins. E vorba de Daciuţa mea, care s-a simțit jignită 
că toate mașinile ne depășeau și, în semn de protest, bum! 
Mi-a explodat un cauciuc la roata din stânga spate. Poate nu 
mă credeți, dar m-am descurcat bine, nu m-am panicat, am 
reușit să opresc pe porțiunea special rezervată. De aici însă 
totul a fost ca într-o comedie suprarealistă. Eu nu 
schimbasem în viața mea vreo roată, deși eram pregătit cu 
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de toate (roată de rezervă, cric, chei de toate mărimile). 
Bineînțeles că nu am reușit, cu toate înjurăturile pe care le 
adresam bietei mașini. Dar îngerul meu păzitor nu m-a 
părăsit și a apărut în persoana bunului meu prieten Ștefan, 
cu care plecasem din România, el, cunoscător al traseului și 
mult mai priceput decât mine. Mi-a înlocuit roata și… dă-i 
bătaie! 

În lanul de curând cosit… 
Să nu se creadă că m-au prins romantismele în plină 

excursie în străinătate. Eram în Cehoslovacia, după ce în 
Germania mă rătăcisem de Ștefan (ne-am revăzut în 
România). Deci eram pe cont propriu. Nu cunoșteam traseul, 
mergeam pe presupuneri, astfel am ajuns pe un drum de 
țară, care mi se părea cunoscut de la ducere... Nu am reușit 
să ajung la un loc de campare, că s-a făcut noapte. Eram 
lângă o ditai câmpie, cosița care te îmbia la odihnă. Am intrat 
vreo 50 de metri pe câmp, ne-am întins care cum am putut în 
mășină, eu, soția, fata şi, în simfonia greierilo, am adormit… 
Se mai auzeau în depărtare (de la un sat, probabil) lătrături 
de câini. Sunt scuturat din somn de soție, care panicată îmi 
șoptește: ”e cineva afară! Parcă umblă cineva la clanță!” 
(mașina fiind încuiată), păcănituri, bocănituri la uși și pe 
caroserie. Noi, morți în păpușoi! Câteva minute de tensiune, 
apoi totul s-a liniștit. Doamne, să se lumineze mai repede! În 
sfârșit, soarele! Am ieșit din mașină, afară, liniște și pace ... 
Pe masină se vedeau urme de labuţe de câini și pisici care îşi 
găsiseră teren de joacă. Am plecat de grabă.  

Ospeţie cehă  
Nu părăsesc Cehoslovacia până nu voi povesti 

următoarea întâmplare. Prin încercările mele de a ieși la o 
șosea cunoscută, am mai trecut printr-o situație grea. Pe un 
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drum de țară mi s-a blocat direcția. Am oprit, ne-am așezat 
că niște momâi lângă ea și am făcut semne la puținii șoferi 
care treceau pe lângă noi. Nu știu ce speram, bani nu mai 
aveam. Doar o minune … Ea s-a ivit în persoana unui ceh cu o 
mașină hârbuită, dar sănătoasă. Omul s-a oprit încet, sfătos 
ca un ardelean de-al nostru, s-a uitat la mașină și, în limbajul 
internațional cunoscut doar celor care au trecut prin astfel de 
situații, ne-a dat de înțeles că mășina trebuie reparată, ceea 
ce de fapt știam, dar nu știam cum! Tot el ne-a arătat cum: a 
scos din portbagajul mașinii sale o frânghie groasă cam ca o 
funie de ceapă de la noi, a legat-o de amândouă mașinile, a 
luat fetele la el în cabină și am plecat, el tractandu-mă în… 
neștiut. Îmi tot făcea semne să stau liniștit, dar se mergea 
kilometru după kilometru, am intrat într-un sătuc, stânga, 
dreapta, iar dreapta, am intrat într-o curte spațioasă, cu 
câteva mașini staționate pentru reparații. Mi-am dat seama 
că omul avea un mic service auto. Eu, îngrijorat, i-am făcut 
semn, ce face, nu se uită la mașină? El, tot ca un ardelean, 
mi-a făcut semn să mă liniștesc, are el grijă. Dar între timp 
trăgea dintr-o sticlă de “pivo”, adică bere și mi-a oferit și mie 
o sticlă. Ba mai mult, le-a invitat pe soția și fata mea la o 
gustărică pe prispa casei, unde era familia lui. După berică, a 
scos o pipa și, trăgând din ea, s-a uitat la mășină. A scos piesa 
defectă, s-a dus la un strung mic, a umblat vreo câteva 
minute, a scos o piesă identică, a montat-o, și gata. N-a cerut 
bani, dar mai aveam puține coroane pe care le-am pus pe 
masă. Pa! 

- Prieten: A rezistat ceva reparația? 
- Eu: nu numai că a rezistat, dar nu a fost nevoie să o mai 

schimb la vreun service, execuție perfectă și solidă. 
Hai să dăm mână cu mână…. 
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Germania. În drum spre Magdeburg mașina mea iubită, 
ouşorul meu de raţă (conform culorii caroseriei), dă semne 
de oboseală, nu mai înainta decât în viteza a 2-a. Drept 
urmare, primesc amendă de la vajnica poliție germană, 
pentur că, fiind pe autostradă, încetinesc circulația circulând 
cu viteză mică. Mai primesc una că am uitat să-mi pun 
centură și am terminat aproape toți banii cu care aș fi putut 
face reparația mașinii. Ba am mai fost și umilit de polițiștii 
germani, care îmi făceau semne că Dacia mea trebuia 
aruncată în prăpastie, că nu e bună de nimic. Sunt telefoane 
pe autostradă, dar neștiind limba … Am rugat un poliţist, care 
a telefonat și ne-a arătat că va veni o mașină să ne tracteze 
până la cel mai apropiat oraș, adică Erfurt, la un service auto. 
Într-un târziu, a venit mașină de tractare, care ne-a plantat în 
fața unui service din Erfurt ce era închis, fiind vineri seara. A 
plecat după ce ne-a luat ultimii bani (pentu tractare). Cum să 
plecăm de lângă autoturism, cu tot calabalâcul sus pe 
maşină? Kiki, fata mea, mai isteață că noi, ne-a dat soluția: 
dăm jos bagajul și îl băgăm înăuntru. Am încuiat și am plecat 
în cercetare. Urgent, o toaletă publică pentru ușurarea 
surplusului lichid. Operație executată. Am început să 
circulăm prin oraș, privind firmele, poate dăm de vreun nume 
românesc de la care am fi putut împrumuta bani pentru 
reparație. Nimic! Eram desnădăjduiţi, când, să bată tobele: 
auzim glasuri de copilași vorbind românește… Pe ei! Pe scurt, 
era o clasă de copii din Brașov, de limba germană, conduși de 
o profesoară care pentru noi a fost îngerașul de serviciu. Ca o 
mama care se îngrijește de niște copii abandonați, a avut 
complet grijă de noi. Am fost invitați să dormim la internatul 
liceului unde fuseseră cazați, pentru că mai erau paturi libere 
(era vacanță), ne-au băgat printre ei la masă, profesoara  se 
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învârtea printre noi că o cloșcă, întrebându-ne dacă mai vrem 
ceva. Au urmat două zile libere (sâmbătă și duminică), dar nu 
ne-au uitat și, cu autobuzul lor, am vizitat diferite obiective 
turistice ale orașului. A venit ziua de luni, în care d-na 
Carmen, profesoara, care știa bine germană, ne-a însoțit la 
service, să se războiască cu șefii de acolo, care între timp 
verificasera mașina. Prețul cerut a reușit Carmen să-l 
transforme în lei, fiindcă mărci nu mai aveam deloc. 
Bineînțeles că nu aveam nici lei, dar “mama“ noastră Carmen 
a făcut colecta de la elevi și a strâns suma cerută. O fată 
excepțională această Carmen! Suma împrumutată a fost 
restituită imediat ce am ajuns la Ploiești. Nu am mai întâlnit-
o pe Carmen, dar mulți ani i-am trimis felicitări de anul nou. 

- Prieten: mai rar așa o solidaritate, mai ales că erați niște 
necunoscuți! 

- Eu: Voi vorbi acum despre țara care m-a adoptat, Israel! 
În Israel 
Nu pot să uit ce s-a petrecut nu cu mult timp în urmă. 

Țara care m-a adoptat a trecut prin momente groaznice, mii 
de rachete s-au abătut asupra locuitorilor, vinovați doar de 
faptul că trăiesc și ocupă un spațiu pe care sunt obligați să-l 
cedeze și să se arunce în mare! Rachetele sunt aruncate cu 
lașitate din spatele școlilor, spitalelor, clădirilor civile. Eu nu 
am fost acolo în această perioadă, dar mi-am amintit de 
perioada când eram mic copil și eram treziți noaptea de 
alarmele antiaeriene care anunțau raidurile aviației 
aruncătoare de bombe. Aproape adormit, mă rugam la 
Dumnezeu, pe întuneric și negăsindu-mi un acoperământ 
pentru creștet, cum e credința la evrei pentru rugăciune, îmi 
puneam pălmuţa pe cap și începeam: Baruh Ata Adonai, 
Eloeinu, Adonai Ehad….adică mă rog ție, Dumnezeule, 
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Dumnezeul nostru, Dumnezeu Unic …. Atât mi-a rămas în 
amintire, rugăciune învățată de la mama, pe care am iubit-o 
și am venerat-o, dar de religie m-am depărtat definitiv. 

- Prieten: Gata cu amintirile triste. Mai povestește-ne 
chestiuni inedite din Israel 

D-ale traficului... 
Această țară, relativ nouă, a reușit să-și facă o rețea 

splendidă de șosele și autostrăzi, cum nu există în multe țări 
ale lumii. Acum aud că s-a ajuns ca în multe alte țări ale lumii 
să se perceapă taxe de trecere pe unele autostrăzi! Din 
fericire, se pot plăti prin telefon. În perioada cât am stat 
acolo, nici vorbă de așa ceva. Trai, neneacă ! În perioada de 
ședere acolo, am schimbat câteva mașini, toate la mâna a 2-
a, în afară de ultima. Am început cu una mică și amărâtă, Fiat 
850, conformă cu buzunarul meu subțirel. De știut: vânzarea 
– cumpărarea unei mașini în Israel este extreme de simplă. 
Alegi din ziar sau din piața de mașini (un teren foarte întins), 
îi faci o mică verificare și un tur cu ea (cine vrea poate să-i 
facă o verificare la service “pe barba“ clientului și, dacă 
necesită mici remedieri, se scade din prețul cerut. Dacă te-ai 
înțeles la preţ, mergeți împreună la poșta cea mai apropiată, 
se completeaza un formular, îi dai un cec sau bani, îți da 
actele mașinii și, cheile și bon voyage. Poșta transmite mai 
departe ce trebuie și cui trebuie. Tu vei plăti doar asigurarea 
și revizia tehnică, cât vei deține mașina. Bineînțeles că Fiatul 
a fost de “încălzire”, a urmat un Ford Escort mai încăpător și 
mai solid. După un timp, în care am descoperit un mic defect 
la Ford, m-am procopsit cu un  Fiat Regata, mare, distinsă, 
instalație electrică automată, dar care mi-a produs cele mai 
mari necazuri. Foarte des se defecta instalația electrică, cum 
mi s-a întâmplat într-o seară, venind de la Tel-Aviv, la cca 30-
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40 km de orașul în care locuiam (Beer Sheva), motorul s-a 
“stins” și nimic nu a reușit să o “convingă “ să pornească. 
Eram cu soția și cu unul din cei doi băieți ai ei, ,venit să 
muncească în Israel. Doar împinsă câțiva metri și cu ajutorul 
rugăciunii cu care Cristy a implorat divinitatea, s-a lăsat 
convinsă și … a pornit! Am pedepsit-o și am vândut-o cu 
prima ocazie. 

- Prieten: Întâmplări ciudate, evenimente rutiere ? 
- Eu: Înainte de toate, trebuie să remarc, asistând la 

câteva accidente, atitudinea calmă a combatanților, fără 
răcnete, înjurături, scuipați, bâte de baseball fluturate 
amenințător, se discuta calm, civilizat, își dau unul altuia 
numele asiguratorului care va concilia pentru ei. Şi te vor 
anunța unde și când să te duci cu mașina la reparat. De 
asemenea, un lucru de care se ține seama la cumpărarea 
unei mașini este cu cât se poate vinde peste 2-3 ani, perioada 
maximă de păstrare a unei mașini pentru a nu scădea prea 
mult din preţ. Depinde foarte mult de calitatea mărcii 
respective. Nu trebuie să uit de un lucru specific Israelului, l-
am aflat de la fratele meu. M-am mirat că israelienii nu iau cu 
nici un chip doritorii de deplasare (la noi, “ia-mă, nene!”). Nu 
din indiferență sau zgârcenie, ci de …frică. Au fost cazuri când 
persoana “doritoare de deplasare“ se dovedea a fi un terorist 
în “misiune”. Nu ai cum să-I deosebești, sunt îmbrăcați 
normal, unii chiar în haine militare israeliene! Alt motiv 
pentru care bărbații nu iau femei singure: sunt femei care, în 
dorința de câștig ușor, opresc o posibilă victimă și 
memorează interiorul mașinii, cu amănunte edificatoare. În 
următoarele ore se prezintă la poliție și îl denunță pe bietul 
nevinovat că a vrut să o violeze, descrie în amănunt interiorul 
mașinii. Ca să scape, bărbatul trebuie să se scuture de mulți 



238 

 

bani. Facerea de bine …. 
- Prieten: Cred că n-ai căzut niciodată într- o asemenea 

capcană! 
- Eu: Nu, bineînțeles! Dar am avut ceva deosebit, dar mai 

puțin periculos. Chiar pe o străduță din centrul orașului, vine 
spre mine în viteză o femeie, destul de tânără, care mă 
imploră să opresc. Am oprit și m-a rugat să o duc într-un 
cartier îndepărtat. Nu-mi era la îndemână dar am fost 
înduioșat… Atât mi-a fost, a început să-mi propună diverse 
forme de amor, la preţ redus, evident, doar, doar voi 
accepta. Cu greutate a reușit să coboare acolo unde a vrut să 
ajungă. 

-  Prieten: Ha, ha, ha, știi zicala aia - “muștele știu unde să 
se așeze”  

- Eu: Mai băieți, nu fiți obraznici! Să termin cu mașinile pe 
care le-am condus in Israel. Ultima și cea mai bună, luată 
direct de la  firmă, deci nouă, a fost Ford Fiesta, care mi-a 
fost tare dragă. Singurul necaz pe care l-am avut cu ea a fost 
o grindină puternică care mi-a făcut “model” pe caroserie și a 
spart parbrizul. Totul s-a aranjat pînă la urmă cu firma de 
asigurare. 

Asigurarea securității cetățenilor împotriva actelor 
teroriste 

Au existat, mai mult în trecut, mai puțin în prezent, 
diverse obiecte de consum, cutioare sau pachete umplute cu 
explozibil, aruncate pe străzi, trotuare, în fața școlilor, în 
general locuri aglomerate căutate de teroriști pentru a face 
cât mai multe victime. Dacă se deschidea pachetul, lădița, 
ghiozdanul , buuum, exploda totul! Pentru aceasta s-a dus o 
vastă acțiune de avertizare a populației ca să nu deschidă 
pachetele suspecte și să anunțe poliția. Poliția trimite de 
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urgență echipa antitero, care izolează zona, apoi trimite un 
roboțel care cercetează pachetul și îl explodează. Bineînțeles 
că sunt și unele inofensive, uitate de către un uituc, ca mine, 
de exemplu, care mi-am uitat borseta într-o stație de 
autobuz, m-am dus să iau repede un covrig, dar portofelul 
era în borsetă, deci m-am întors repede să-mi recuperez 
obiectul. Locul de pe banca unde stătusem era gol, iar eu 
eram disperat. Șoferul autobuzului care era în stație mă 
întreabă ce caut, îi spun și îmi dă borseta, pe care i-o dăduse 
un trecător care mă văzuse fugind. S-a făcut recuperarea în 
stare perfectă. Mulțumiri cetățenilor! 

Eu, în zona de foc 
Am amintit de agresiunea pornită, nu de mult, din Gaza 

împotriva Israelului. Mergând pe firul amintirilor, mi se 
derulează contactul direct dintre mine, inginerul J. Wolff și 
locația Gaza. 

- Prieten: Hai, mă, că nu te cred, să nu-mi spui că ai intrat 
acolo? 

- Eu: Crede-mă, am fost nevoit, prin natura serviciului. Pe 
atunci, Gaza nu era condusă de teroriști, era încă sub 
administrația Israelului. Erau însă destui palestinieni care se 
împotriveau, creând revolte la tot pasul. Menționez că a fost 
cea mai înfloritoare perioadă din istoria Gazei. Dar să revin la 
istorioara mea. După cum v-am mai spus, am lucrat un timp 
la Herouth, o firmă de instalații foarte mare și puternică a 
Histadrutului (sindicatul israelian). Această firmă avea în 
atribuții și lucrări de întreținere ale spitalului din Gaza. Deci, 
pentru a verifica și repara niște defecțiuni la instalația de 
ventilare-condiționare a spitalului, am plecat 2 ingineri și o 
echipă de instalatori, cu o mașină de teren specială, din Beer-
Sheva, spre spitalul din Gaza. Ca așezare, Beer-Sheva este la 
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o distanță destul de mică de Gaza, cca 60 km. Totul a decurs 
normal până la trecerea liniei de demarcație Israel–Gaza, 
păzită de soldați israelieni. De acolo, am fost însoțiți de 2 
mașini blindate ale armatei, care ne păzeau de amenințările 
și pietrele aruncate de localnici. Deși realizau că venisem 
pentru a ajuta pe frații lor internați în spital, ura lor era 
totală, iar oamenii erau permanent influențați de teroriștii 
fără țară, infiltrați printre ei. Sub ploaia de pietre, am ajuns la 
spital. A fost nevoie de câteva ore pentru a remedia 
defecțiunile. Să nu se creadă că atâta timp cât eram în spital 
localnicii s-au liniștit, ei au manifestat, au strigat lozinci 
antiisraeliene, aruncând cu pietre în mașinile care ne 
așteptau în parcarea spitalului. Întoarcerea a fost la fel de … 
însoțită. Am răsuflat ușurați când am ajuns pe pământul 
nostru, sigur. O experiență pe care nu o doresc nimănui! 

Relaxare şi odihnă 
- Prieten: Din Israel, ce ne mai poți spune despre modul 

de relaxare, odihnă și locurile accesibile pentru asta? 
- Eu: poate nu credeți, având în vedere zona aridă în care 

locuiam (Neghev), că în apropiere de Beer Sheva există o 
pădurice destul de rarefiată, dar cu destui pomi pentru 
umbră, unde ieșeam cu câțiva prieteni, jucam badmington, 
volei sau ne zbenguiam cu câinii noştri. Făceam un grătar și 
apoi terminam cu un joc de remy. Totul pe fondul muzical al 
unor casete, adusă bineînțeles din România. Cățeii noștri, 
prietenii noștri credincioși, erau de acum trei la număr: 
Dingo, un ciobănesc belgian (care de fapt el ne alesese de pe 
stradă, s-a luat după noi până acasă și a intrat direct în curte, 
fără sfială, câine impunător, fidel până la sacrificiu), Blacky, 
caniche, o cățelușă mică, dar foarte isteață și jucăușă și Alfy, 
unul din fii lui Blacky, prâslea cățeilor, bunătatea 
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întruchipată, cuminte și ascultător (fig. 4). De ce aceste 
nume? Păi, să vedeți: Dingo, pentru că îmi plăceau câinii 
Dingo, Blacky fiindcă era neagră, neagră, iar Alfy, după prima 
literă din alfabetul ebraic ”alef”, fiind primul născut al lui 
Blacky (fig. 5 și 6).  

  
Fig. 4 ”Cei trei mușchetari” ai mei. Fig. 5 Soția mea, cu Blacky și Alfi. 

 

 

 

Fig. 6 Soția mea, cu Dingo costumat. 
 
 
 
 
 
 
Fig. 7 Cu masca de gaze pe figură, în 
camera etanșă, în timpul războiului 
din Golf. 

De-ale cățeilor: Dingo ne-a salvat de incendiu, a început 
să scâncească ore întregi lângă tabloul nostru electric și nu s-
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a mișcat de acolo până nu l-am deschis. Se făcea un scurt la 
una din legături, începuse deja un firicel de fum. S-a rezolvat, 
iar Dingo a fost bucuros că ne-a anunțat. Blacky era prezentă 
la vizitele noastre la niște prieteni, care stăteau la etajul 6. 
Ne-o lua înainte, urca până la apartamentul prietenilor, lătra 
anunțându-ne sosirea. Noi, mai încet, cu liftul! După cum 
știți, nu i-am lăsat în Israel, i-am luat cu noi, acasă, în orașul 
gazărilor. Fiecare, în cușca lui în avion, au fost înţelegători și 
cuminți. Sunt sigur că acești câini chiar ne-au iubit. Vorbesc 
despre ei la trecut, fiindcă toți… s-au dus. Dacă raiul ar exista, 
ar trebui să fie comun, ca să ne reîntâlnim …  

- Prieten: hai, nu te emoționa, înțeleg că i-ai iubit mult, 
treci la excursii, vacanțe, relaxări … 

 

 

Fig. 8 Eu cu soția mea, în excursie la 
Hermon.  
 
Fig. 9 Intrarea mamei soacre în căsuța 
din Beer-Sheva, septembrie 1995.  

- Eu: de la început trebuie să vă spun că Nordul țării l-am 
văzut prea puțin, mai mult din excursiile colective organizate 
de Herouth, unde am lucrat o perioadă (firmă a sindicatului). 
Excursia era plătită în totalitate de firmă, puteai veni cu 
familia, iar totul, transport și cazare la hotel, era pe spezele 
firmei. Așa am văzut și ne-am dat cu plasticul pe zăpadă la 
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Hermon (fig. 8), parte din înălțimile Golan, la granița cu Siria. 
Lângă Hermon se află un lac, numit Ram, pe care l-am 
cercetat mult mai târziu, împreună cu soția și soacră mea 
venită în vizită la noi (fig. 9), o femeie în vârstă, destul de 
bolnavă, dar dornică de a vedea cât mai mult din această țară 
binecuvântată de Dumnezeu.  

Am făcut baie în lac, am pălăvrăgit până târziu cu 
prietenii nostri care ne însoţeau și ne-am culcat în cortuleţul 
adus de noi. Aici am auzit de la localnici cum, pe vremea când 
Hermonul și o parte din Golan erau sub stăpânirea Siriei, 
lunetiştii sirieni de pe înălțimi se distrau trăgând în țintele vii, 
civilii care se scăldau în lac. Au fost izgoniți, acum e liniște ! A 
doua zi a trebuit să plecăm spre casă, soacra mea nu se 
simțea bine, căldura o termina și ne-am îmbarcat fără să mai 
trecem pe la crescătoria de crocodili din apropiere, pe care 
țineam mult să o vizitez. Nu am mai ajuns prin acele locuri. 

- Prieten: altceva, altceva mai puțin ”belicos“…. 
- Eu: sincer să fiu, nu știu dacă există în Israel locuri care 

să nu fi suferit din cauza războaielor sau a terorismului. Dar, 
ca toată lumea, încercăm să le dăm uitării. Deci, aproape de 
Beer Sheva, la vreo 40-50 de km, două localități apropiate, 
ambele la malul Mării Mediterane, Askelon și Asdod, din 
păcate ambele apropiate de Gaza. Dar Gaza nu constituia un 
obstacol și mergeam foarte des, aproape săptămânal, la 
Askelon, care era mai apropiată. Locuri de parcare, plajă 
imensă, apă minunată. Luăm și câinii cu noi, pe Dingo și 
Blacky (Alfy nu se născuse). Le plăcea apă nemaipomenit de 
mult, dacă noi eram în apă, se aruncau temerari în valuri 
până ne ajungeau. Ceva interesant la Blacky, mititica: scoasă 
din valuri după ce ne ajungea și fiind ridicată în aer, continuă 
să înoate dând harnică din lăbuţe. Minunate zile de odihnă! 
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- Prieten: hai, nu fi nostalgic, așa e în viață! 

 

 
Fig. 10 În 1994, la Eilatul săracilor, 
cu cortul pe bolovani. 

Fig. 11 Eilat la hotel, în alt an, cu 
trimitere gratuită. 

- Eu: ai dreptate, din păcate timpul e ireversibil! Dar 
apropo de vacanțe, firmele de care ești legat țin să-ți ofere 
diverse satisfacții. Așa a fost Herouthul, care ne-a plimbat în 
excursii cu autocarul în Nordul țării și, mai târziu, am primit o 
vacanță gratuită de 7 zile la un hotel de lux din Eilat, dată de 
societatea de sănătate la care eram abonați (fig. 11). Această 
societate ne oferea servicii gratuite și medicamente cu 
reducere, la anumite farmacii. Noi, eu și soția, am fost invitați 
ca “cetățeni în etate” și am avut totul gratuit în afară de 
transport. Poți refuza o vacanță gratis la Marea Roșie? Doar 
să fii nebun, ceea ce se pare că nu eram! Ca bonus, am fost 
invitați să vizităm și fabrica de diamante din apropiere, greu 
de descris în cuvinte. Ni s-a oferit reducere la cumpărături de 
acolo, dar nu ne puteam permite. Hotelurile de pe litoral, 
mall-urile, distracțiile oferite, toate erau la super nivel, în 
schimb nisipul de pe plajă era redus la minimum, lumea se 
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odihnea pe șezlonguri sau pe unde putea. Aici există și un 
delfinarium, unde te poți juca alături de delfini sau privi pe 
fundul marii apărați de un perete de sticlă sau poţi să faci o 
vizită în mare, cu un mic submarin.  

Una peste alta, Eilatul l-am considerat un oraș aristocrat, 
iar Askelonul și Asdodul, orașe ale plebei, mai sărăcăcioase, 
dar cu plaje întinse și nisip fin. Şi mult mai apropiate de noi. 
Și ca să închei, dar nu în ultimul rând, picnicurile la mine 
acasă, în curtea din spate, unde am făcut o zonă de 
petrecere, cu o parte acoperită, o masă mare, grătar zidit, 
lumină trasă special și muzică bună (foarte multă, 
românească), bere, voie bună. Prietenii veneau cu multă 
placere, cântam, dansam, cu Dingo țopăind odată cu noi. 
Vremuri, vremuri… 

Mama 
- Eu: măi băieți, profit de tăcerea de moment a tuturor 

pentru a va ruga să păstrăm un minut de reculegere în 
memoria mamei mele, cea care a crezut în noi (fii ei), a 
crezut în dreptate, a iubit și a educat sute de copii …….. 
Mulțumesc! Acum, dacă îmi dați voie, am să reamintesc câte 
ceva despre ea. 

Războiul era în plină desfășurare, în Ploiești comunitatea 
evreilor a numit-o pe Liza Wolff ca educatoare la copiii evrei 
de vârstă preșcolară. Mulți dintre copiii de atunci au ajuns 
personalități importante în Israel și și-au adus aminte cu 
recunoștință de cea care le-a dat primele noțiuni de ebraică 
și de istoria evreilor.  

Ceva mai târziu, tot copil fiind, mama mea a ținut cu 
orice preț să învăț o limba străină și a ales limba franceză. 
Orele de meditații le făceam cu o bună prietenă a mamei, 
Doamna Cornelia Bâzu, care avea o metodă de predare 
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fantastică pentru copii ca mine: ilustrații, poze, postere și 
multă, multă conversație în limba franceză. Întâmplarea ne-a 
reunit azi pe acelaș palier cu minunatul coleg Marius, fiul 
acestei doamne, Dumnezeu să o odihnească!  

Deoarece acest capitol final îl dedic mamei mele, vreau 
să mai amintesc ceva despre deosebitul ei tact pedagogic.  

- Prieten: hai, spune, suntem curioși, ai avut o mamă pe 
cinste! 

 
Fig. 12 Mama, cu ceata de pitici. Eu sunt (se putea altfel?) în brațele ei. 
Morel, fratele meu, e cel tuns, din spate. 

- Eu: de aceea mă mândresc cu ea. Iată, în anii de după 
război, deci după 1945, a existat o școală elementară pentru 
copiii din familiile evreiești unde se învățau printre altele și 
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istoria evreilor, religia (vechiul testament), cântece 
tradiționale evreiești. Deoarece eu nu aveam vârsta înscrierii 
în școală (aveam sub 6 ani), mama, numărându-se printre 
profesoare, a “abuzat” de funcție și m-a înscris “virtual“ în 
clasa întâi (fig. 12). Deci, eram ascultat, primeam chiar note 
(care, bineînțeles, nu erau trecute în catalogul oficial) și … 
făceam nebunii. Profitând de “protecție“, făceam pe bufonul 
clasei, deranjând bineînțeles orele și ofticându-i pe profesori. 
Până când am fost surprins în “flagrant“ de mama, care așa 
cum se proceda pe vremuri (și poate nu era chiar rău) m-a 
scos în fața clasei, m-a mustrat și urma să-mi tragă cu liniuța 
două lovituri la palmă. Eu o imploram: ”Mamă, mamă, nu 
mai fac!”, iar mama mea, drăguța de ea, cu lacrimi în ochi, 
tuna în față clasei: ”Aici nu îți sunt mamă, sunt D-na 
profesoară pentru toți!” Deci nu protecție, nu favoritism! 

O altă dovadă de tact pedagogic, de asta dată cu oamenii 
mari, iată: o dată cu încercarea de rusificare pe toate căile a 
României, s-a introdus și învățarea limbii ruse în școli și chiar 
în unitățile statului. Profesorii de limba rusă care predau în 
școli erau obligați să o facă “benevol” la diferite unități ale 
statului. Mama mea, care după reforma învățământului se 
“reprofilase “ pe limba rusă, deoarece fiind născută în Bălți 
(Basarabia), cunoștea bine această limbă, a fost trimisă și ea 
pe “teren”, în fața unor slujbași ai primăriei. Dar, așa cum am 
mai zis, era un bun profesor, dar și un excelent pedagog și 
psiholog al firii omenești. Știa bine că un om obligat după 
orele de muncă să asculte pe cineva care să-l oblige să învețe 
o limba pe care nu o iubea se va împotrivi. Deci, cum să-i facă 
receptivi? Soluția? Printr-un banc, între “prieteni”. Iată-l, 
reținut de mine, direct de la sursă: într-o clasă de începători 
maturi de limba rusă, sosește o profesoară nouă. Așa cum 
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era obiceiul și cum s-a și păstrat, dialogul profesor - elevi 
trebuie purtat în aceeași limbă, pe cât se poate. Așadar, 
profesoara îi spune elevului scos la tablă: ”Piși!” (adică 
”scrie”, în limba rusă). Elevul, fâstâcit, dă din colț în colț. 
Profesoară insistă: ”Piși, piși!” El, astfel îndemnat, nu are 
încotro și se … execută. Profesoară îngrozită: ”Cac?” 
(însemnând ”cum”, în limba rusă). Iar elevul, hotărât de data 
asta răspunde: ”Mă iertați, doamnă profesoară, dar asta nu 
pot să o fac!”... Râsete, atmosfera se destinde, lecția începe 
în liniște. Deși era o profesoară excepțională (o spun chiar 
foști ei elevi), nu a putut avansa în grad didactic deoarece nu 
avea studii superioare la limba rusă, respectiv institutul 
Maxim Gorki. Drept pedeapsă, a fost aruncată din Ploiești la 
o școală din comuna Tomșani, unde făcea naveta cu trenul, 
fiind colegă cu viitoarea mea soție, această poveste cu altă 
ocazie. De la Tomșani a “avansat” la Târgșorul Vechi, o 
comună aproape de Ploiești, unde mama putea face naveta 
cu bicicleta. Sărăcuța de ea, avea întotdeauna grijă ca în caz 
de accident să fie găsită cu desuurile îngrijite! 

Nu pot să nu amintesc și despre deosebitul simț al 
umorului, fără răutate, al mamei. De exemplu, o colegă lungă 
și deșirată, dar cu ochi frumoși, a primit numele de ”Paiul cu 
doi ochi“, ea s-a autointitulat  “Mira – moartea muștelor“, 
deoarece, în timpul unui consiliu pedagogic, o muscă 
săltăreață a aterizat în gura ei în timp ce vorbea, iar două 
prietene mai certate cu curățenia se numeau “Putzi 1“ și 
“Putzi 2“. Eu miroseam a “miel crud“, iar fratele meu mai 
mare a ”berbecuț“. Suprema butadă a mamei a fost, când, 
bună ei prietenă și colegă, Cornelia Bâzu (fosta mea 
profesoară de franceză), fiind însărcinată, își proorocea că va 
naște o fată, Consuela, iar mama râdea și îi răspundea: ”Dacă 
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vei naște un băiat, îi vei spune Consul?” Bineînțeles, Cornelia 
a avut dreptate, iar fata, Consuela, frumoasă și isteață este 
acum în Ploiești, iar fata ei e bine situată în străinătate!  

Scuze, băieți, am vorbit cam mult despre mama mea, dar 
… asta-i dreptul vorbitorului! 
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Robert Codescu 

Într-un cuvânt, Ploieşti! 

Ploiești, într-un singur cuvânt 
Fiindcă mă ştiţi deja că sunt obsedat şi pasionat de oraşul 

meu, Ploieşti, m-am gândit că ar fi cel mai bun moment să 
răspund unei provocări, aproape imposibilă, lansată de un 
amic de-al meu. Așa că o să încep prin a descrie într-un 
singur cuvânt oraşul meu de suflet, Ploieşti. Chiar dacă, la 
prima vedere (citire), pare a fi o misiune fără sorţi de 
izbândă, am să îmi asum riscul ”literar” şi am să încerc, doar 
pentru domniile voastre, să rezolv această problemă. Deci …  

Ploieşti = petrol, asta deoarece petrolul a fost, este şi va 
fi parte componentă a oraşului nostru, atât economic (cele 
mai multe firme petroliere din România), sportiv (F.C. 
Petrolul Ploieşti), cât şi educaţional (Universitatea de Petrol 
şi Gaze) sau muzeal (Muzeul Petrolului). 

Ploieşti = acasă, fiindcă NU este obligatoriu să te naşti 
aici ca să poţi numi oraşul Ploieşti ”acasă” (o să revin la 
sfârșit la subiectul ăsta). Este cunoscut că ”acasă” este locul 
de unde ne luăm energia şi cu care rezonăm cel mai bine, 
este acolo unde cunoaştem pe toată lumea şi toată lumea ne 
cunoaşte. 

Ploieşti = Caragiale, asta deoarece viaţa, opera şi numele 
marelui dramaturg sunt indisolubil legate de oraşul Ploieşti şi 
este, aproape, imposibil să detaşezi Ploieştiul de numele lui 
Ion Luca Caragiale, mai ales că, aşa cum scria-n 2012 (la 100 
de ani de când a murit) la toate intrările în oraş, „Ploieşti, 
oraşul lui Caragiale”.  
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Ploieşti = unicitate, pentru că fiecare personalitate 
ploieşteană şi-a lăsat (mai mult sau mai puţin) amprenta care 
a creat identitatea a ceea ce reprezintă astăzi municipiul 
Ploieşti, cu toate caracteristicile sale irepetabile şi irefutabile, 
care totodată ne fac pe noi, ploieştenii, unici. 

Ploieşti = Nichita, fiindcă numele, opera şi viaţa poetului 
necuvintelor au fost, sunt şi vor fi strâns legate de numele 
oraşului Ploieşti, oraş pe care l-a iubit absolut dezinteresat şi 
necondiţionat şi pe care el, poetul Nichita Stănescu, l-a 
considerat ca fiind casa lui. 

Ploieşti = campioni, deoarece oraşul Ploieşti a fost, este 
şi va fi o fabrică de campioni în toate sporturile: Leonard 
Doroftei (campion mondial, box), Corina Ungureanu 
(campioană mondială, gimnastică), Alina Dumitru 
(campioană olimpică, judo), sau Tamara Costache 
(campioană mondială, înot). 

Ploieşti = muză, pentru că oraşul Ploieşti i-a inspirat pe 
compozitori, scriitori, cineaşti, pictori şi artişti de toate 
felurile. Chiar şi subsemnatul, al dumneavoastră, acelaşi, 
Robert Codescu a avut, are şi va avea ca muză inspiraţională 
acelaşi superb oraş, pe care îl numim simplu Ploieşti. 

Ploieşti = simfonie, fiindcă toată lumea cunoaşte faptul 
că Ploieştiul este singurul oraş din România căruia i s-a 
dedicat o simfonie, în anul 1961. Atunci când compozitorul 
Paul Constantinescu a compus, pentru oraşul său natal, 
”Simfonia Ploieşteană”. 

Ploieşti = mireasmă, asta în pofida faptului că cei de la 
Agenţia pentru Protecţia Mediului amendează această 
”mireasmă” numind-o poluare, noi cei de aici din Ploieşti 
asimilăm gazele emise de rafinăriile ploieştene ca fiind ceva 
natural şi specific nouă. 
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Prin urmare, descrierea Ploieştiului printr-un singur 
cuvânt este un lucru foarte dificil de stabilit, asta fiindcă 
fiecare dintre noi avem propria scară de valori şi propriile 
standarde de evaluare a ceea ce ne înconjoară. Chiar şi 
această scurtă introducere este despre dragostea, obsesia, 
pasiunea şi ceea ce iubesc eu şi mulţi dintre domniile 
voastre, într-un cuvânt, Ploiești! 

Ani de liceu 
Îmi amintesc cu nostalgie de perioada 1986 – 1990, cea 

în care am urmat şi am absolvit Liceul Industrial „1 Mai”, de 
aici, de la noi, din Ploieşti. Optasem pentru acest liceu 
deoarece fratele meu era deja elev aici, iar tata lucra mai de 
mult la Întreprinderea „1 Mai” şi se spunea că şansele ca 
după 4 ani de liceu să te angajezi, la această întreprindere 
erau mult mai mari. 

În urma examenului de treapta I, am fost repartizat în 
clasa a IX-a C (profil mecanic, specializarea prelucrător prin 
aşchiere), unde eram 36 de elevi şi, chiar dacă eram la 
profilul mecanic, erau 19 fete şi 17 băieţi. În septembrie 1986 
am început şcoala cu „tradiţionala” practică agricolă, iar noi, 
băieţii, am fost deplasaţi pentru cules de struguri la Ferma 
Nr. 7 „Progresul” din Tohani (lângă Mizil). Bineînţeles că cei 
de-a X-a dădeau porecle tuturor celor de-a IX-a, iar eu, 
fiindcă mă chema Codescu şi eram fratele lu’ Codiţă de la a X-
a Electrotehnică, am fost numit Codiţă ăla micu’, aşa că, între 
noi fie vorba, Codiţă mi-a rămas porecla în toţi cei 4 ani de 
liceu. Recunosc că practica agricolă nu era tocmai ceea ce-mi 
doream, motiv pentru care am decis să fug acasă. „Englezu”, 
adică domnul Dumitrescu, profesorul de limba engleză, care 
ne coordona, avea reputaţia de om strict şi dur şi niciunul 
dintre elevi nu îndrăznea să se gândească să-şi ia lumea-n 
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cap şi să fugă din practica agricolă. Prin urmare, aveam 
nevoie de un plan de scăpare bine elaborat şi pus la punct. 
Aşa că sâmbătă dimineaţa (era zi lucrătoare pe vremea aia), 
la 4.30, m-am trezit, chipurile ca să mă duc la closetul din 
curtea fermei. Aveam într-o pungă tenişii ăia buni, un tricou 
şi pantaloni scurţi. Am intrat în grupul sanitar m-am schimbat 
şi, lăsându-mi pijamaua şi papuci acolo, am pornit-o prin 
podgorie spre Mizil, unde intenţionam să ajung la gară şi să 
iau un tren spre Ploieşti. La un moment dat, aud în spatele 
meu o voce care strigă: „Cine eşti? Stai că trag!”. „Eşti nebun, 
vrei să mă împuşti?” răspund eu, speriat de moarte. Era 
paznicul podgoriei, care credea că au venit hoţii la struguri. 
„Ce-i, bă, cu tine pe aici?” m-a întrebat el nervos când a văzut 
cu cine are de-a face. „M-a trimis tovarăşu’ profesor să iau 
un colet de la Poşta din Mizil!”, am răspuns eu cu un aplomb 
de l-am convins pe paznicul meu că aşa ar fi. Ajuns în cele din 
urmă în gara din Mizil, am luat primul tren spre Ploieşti, bani 
n-aveam de bilet, aşa că am mers fraudulos. Ajuns în Ploieşti-
Sud, am luat traseul 15 spre casă, asta fiindcă ştiam că era un 
traseu folosit mai ales de navetişti, iar controlorii de bilete nu 
prea îl agreau. Am ajuns într-un final acasă, dar mama şi tata 
nu au fost de acord cu escapada mea, aşa că, a doua zi, m-au 
dus înapoi la Tohani cu maşina noastră, fiindcă ziceau: „Ce, 
vrei să ne faci de râs?”. Cert este că în restul de practică 
agricolă am fost cel mai respectat printre elevi, că doar eram 
”acela pe  care Englezu’ nu l-a prins”. De altfel, la propunerea 
mea s-a compus ”Imnul elevilor practicanţi – Tohani 1986”, 
bazat pe un cântec de petrecere, „Cucul şi pupăza”, foarte în 
vogă la acea vreme. Şi acum îmi amintesc versurile, compuse 
de noi: 
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Când am sosit la Tohani, 
Ciririp, cirip, cipa, 

Eram vesel şi-aveam bani, 
Cucu’ şi pupăza. 

 
Cu o rablă ne-a adus, 

Ciririp, cirip, cipa, 
Şi-ntr-o cocină ne-a pus, 

Cucu’ şi pupăza. 
R: Scoate-mă, mămico, afară din Tohani, 

Ca să fiu din nou pe piaţă cu ai mei golani! 
 

Pe la nouă să tot fie, 
Ciririp, cirip, cipa, 

Ne-a băgat pe toţi în vie, 
Cucu’ şi pupăza. 

 
Şi ne-a pus în mână un coş, 

Ciririp, cirip, cipa, 
De ziceai că sunt un moş, 

Cucu’ şi pupăza. 
 

R: Scoate-mă, mămico, afară din Tohani, 
Ca să fiu din nou pe piaţă, cu ai mei golani! 

 
Pentru-n colţ de pâine neagră, 

Ciririp, cirip, cipa, 
Toată ziua ne aleargă, 

Cucu’ şi pupăza. 
 

Cu casetofonu-n mână, 
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Ciririp, cirip, cipa, 
Nemâncat de-o săptămână, 

Cucu’ şi pupăza. 
 

R: Scoate-mă, mămico, afară din Tohani, 
Ca să fiu din nou pe piaţă cu ai mei golani! 

 
Simplitatea versurilor şi popularitatea melodiei au făcut 

ca cele două dormitoare comune de băieţi să-nveţe cântecul, 
integral, într-o singură seară de repetiţii clandestine, vesele şi 
pe ascuns. Într-o zi, am cules, pe ascuns, struguri pentru noi 
şi, cu o bucată de tifon, am făcut must, să bem şi noi. Unii au 
exagerat cu degustarea, s-au cam cherchelit şi au prins curaj, 
astfel că au hotărât să meargă la Ceptura, la trei dealuri 
distanţă, acolo unde se aflau în practică agricolă fetele. După 
o zi de muncă, o seară de toamnă călduroasă şi ameţiţi de 
must, nu a mirat pe nimeni că băieţii noştri au adormit în 
podgorie şi numai ploaia de toamnă, apărută din senin, a mai 
reuşit să-i trezească. Este de la sine înţeles ce glume s-au 
făcut pe seama lor, atunci când au apărut la dormitoare uzi 
până la piele şi plini de noroi. Spălarea dinaintea culcării s-a 
făcut în curtea fermei, la lumina lunii, la o pompă de apă 
manuală, la care apa curgea atâta timp cât cineva acţiona, în 
sus şi-n jos, maneta pompei. Plecarea din practică a fost 
pentru noi ca trecerea Armatei Române pe sub Arcul de 
Triumf, mai ales de la Valea Călugărească, acolo unde ne-am 
intersectat cu alte trei autobuze, cu fete, care se întorceau 
din practica agricolă făcută în acea comună. 

Practica agricolă era, totodată, pentru noii, băieţii, ocazia 
să aflăm cine este bididoi (slab mental şi/sau fizic), şi cine 
este smardoi (bazat fizic şi/sau cu „spatele” asigurat),  era o 
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formă de ierarhizare bazată pe ”bullying”15, împământenită şi 
respectată tacit de ani de zile.  

O dată cu încheierea practicii agricole, a început şi şcoala 
propriu-zisă şi mi-am cunoscut profesorii. Spaima tuturor era 
tovarăşa Mocanu, profa de Economie Politică, apoi mai erau 
Enache, responsabilul cu Fizica, Velea Viorica, profesoara de 
Limba engleză, care era şi diriginta noastră, Filotti Liviu era 
profu’ de Chimie, Matematica ne-o preda tovarăşul profesor 
Krieb Ion, Neagu Constantin era cu Educaţia Fizică, Vişan 
Georgeta era profa de Limba Română, Istoria era treaba lui 
Lazăr Traian şi Nicolau George ne preda Geografia, ultimii trei 
având eu neşansa să-mi fie profesori în toţi cei 4 ani de liceu.  

Cu profu’ de Istorie admiram Ploieştiul pe aceeaşi rută a 
traseului 30 barat, deoarece şi dânsul lua autobuzul din 
aceiaşi staţie cu mine (”Blocuri Republicii”, la capăt), 
recunosc că mă simţeam important atunci când colegii mei 
mă vedeau că ajung o dată cu dânsul la liceu. Pentru cei care 
nu ştiu sau au uitat, vreau să mai menţionez că prin anii ’80, 
autobuzele I.J.T.L.-ului erau adevărate bombe ambulante, 
spun asta deoarece pe plafon, la exterior, aveau montate 
butelii uriaşe cu gaz metan, menite să reducă din consumul 
de motorină. Chiar şi noile Ikarus-uri aveau astfel de butelii, 
câteva dintre acele autobuze Ikarus, mai sunt valide şi acum, 
în anul 2022, pentru transport urban ploieştean.  

O altă ”realizare” a mea din liceu, în 1986, a fost şi faptul 
că am fost făcut utecist, adică includerea mea în rândurile 
membrilor U.T.C. (Uniunea Tineretului Comunist). Orice s-ar 

 

15 Bullying – Termen englezesc folosit pentru a descrie un comportament 
ostil sau de excludere și de luare în derâdere a cuiva, de umilire, 
intimidare, terorizare, brutalizare. 
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spune azi, dacă nu erai utecist în acele timpuri, nu erai 
considerat a fi un element de vază al societăţii socialiste 
multilateral dezvoltate şi erai catalogat ca fiind un element 
inferior al ”Epocii de aur”.  

În clasa a IX-a (1986/1987) am învăţat după-amiaza, iar 
orele preferate erau … ultimele două, atunci când se lua 
curentul în tot cartierul şi ni se spunea că putem pleca acasă. 
Era o adevărată migraţie de populaţie atunci când elevii din 3 
licee (”1 Mai”, ”Chimie” şi ”Industrial 6”), alături de studenţii 
de la I.P.G., ieşeau de la cursuri în acelaşi timp şi încercau să 
reuşească să se suie într-unul dintre foarte puţinele autobuze 
care circulau la acea oră. Te puteai considera norocos dacă 
aveai picioarele pe scară şi c-o mână te ţineai de-o bară, uşile 
autobuzului oricum nu se mai închideau şi, cel puţin până în 
staţia de la Gara de Sud, simţeai din plin aerul geros al iernii.  

La începutul lui 1987, un zvon se auzea tot mai insistent: 
Ploieştiul se va alătura marilor oraşe din România prin 
introducerea transportului în comun cu tramvaie. Până la 
sfârşitul anului zvonul a devenit realitate. Apariţia primelor 
două trasee de tramvai (101 şi 102) nu a însemnat şi 
rezolvarea aglomeraţiei din mijloacele de transport în 
comun, asta deoarece concomitent au fost eliminate traseele 
de autobuz 10, 24, 43 şi 43 barat, trasee care aveau cam 
aceiaşi rută cu nou introdusele trasee de tramvai. Eram 
convins că introducerea tramvaiului va rezolva problema 
poluării din Ploieştiul meu drag, dar se pare că poluarea 
aerului ploieştean avea alte surse şi anume Rafinăria Vega, 
Întreprinderea Dero, Combinatul Petrochimic Teleajen, 
Turnătoriile de la Feroemail şi de la Flacăra, Rafinăria Sud şi 
Combinatul Petrochimic Brazi. Cert este că la sfârşitul lui 
1989 existau 8 (OPT) trasee de tramvai în Ploieşti, 101 
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(Spitalul Judeţean – Gara de Sud), 102 (Spitalul Judeţean – 
Gara de Vest), 103 (Gara de Sud – Gara de Vest), 104 
(Armoniei – Teleajen), 105 (Gara de Sud – Cablul Românesc), 
106 (Armoniei – Gara de Sud), 107 (Mihai Bravu – Armoniei) 
şi 108 (Teleajen – Gara de Sud). Acum, în anul 2022, mai 
există doar două trasee (101 & 102), adică 25% din ceea ce 
aveam atunci, asta în ciuda progresului evident pe care 
oraşul Ploieşti l-a înregistrat. 

Cel mai mult ne enerva obligativitatea purtării matricolei. 
Matricola era o bucată textilă dreptunghiulară, de câţiva 
centimetri, care avea imprimat numele instituţiei de 
învăţământ şi un număr de identificare al elevului. Aceasta se 
purta pe mâneca stângă a jachetei şi a hainei de uniformă (la 
băieţi) şi pe piept în stânga, pe sarafan (la fete). Cine nu avea 
matricolă nu intra în liceu decât pe „Poarta 2”. „Poarta 2” era 
de fapt o gaură în gardul de plasă de sârmă, din spatele 
liceului, prin care ne strecuram cei fără matricole. Ajunseseră 
la modă gecile cu mâneci detaşabile (prinse-n capse sau 
fermoare), pe care le scoteai atunci când ajungeai lângă 
liceu, lăsând la vedere matricola de la uniforma de elev. 
Pentru noi, cei de la Liceul Industrial ”1 Mai”, aversiunea faţă 
de matricole apăruse deoarece în autobuze, elevii altor licee, 
făceau glume la adresa noastră, folosind un joc de cuvinte „Ia 
uite, bă, ăştia sunt unu’ mai … nebun ca altu’!”. Sub ochii 
noştri Ploieştiul se metamorfoza, conform cerinţelor 
partidului şi ale conducătorului său iubit, case seculare, 
monumente istorice, erau demolate cu mândrie proletară, 
pentru a se construi blocuri de locuinţe pentru oamenii 
muncii. Alimentarele erau pline cu … rafturi goale, unde erau 
împrăştiate cu multă generozitate cutii de creveţi vietnamezi, 
aproape de data de expirare. Era o adevărată plăcere să 
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chiulim de la ore ca să mergem la un film, indiferent ce 
porcărie de film cehoslovac, chinezesc sau coreean era, ne 
bucuram la fel de mult. Chiar dacă era la „Cinemascop”, 
„Tineretului”, „23 August”, „Popular”, Club CFR”, 
„Muncitoresc”, „Modern”, sala A sau B, noi eram prezenţi la 
proiecţia filmului, de parcă ar fi fost gratis. Ne bucurau 
filmele, deoarece în apropierea cinematografelor se găsea 
măcar o cofetărie şi, după film, cu restul de la biletele de 
film, mergeam şi ne luam câte un Quick (suc carbogazos pe 
bază de cola) şi, dacă ne mai ajungea, câte o prăjiturică, în 
doi sau, după caz, în trei. Aveam prostul obicei ca, atunci 
când eram serviţi cu linguriţe din aluminiu, să le îndoim în aşa 
hal, încât acestea nu mai puteau fi utilizate ulterior, era 
bucuria noastră infantilă şi nevinovată. Cofetăresele 
începuseră să ne cunoască şi dădeau de acum doar linguriţe 
din inox. Eram patru în grupul nostru de bază: eu, Monica 
(Vasilescu), Irina (Braşov) şi Jenica (Muşat), cele trei coleguţe 
de clasă, pentru care am fost invidiat în toţi cei patru ani de 
zile de toţi băieţii din liceu, fiindcă eram acceptat în gaşca lor 
de fete şi asta probabil pentru că ideile şi acţiunile noastre 
adolescentine se armonizau aproape perfect! 

Nu am nici un dubiu că, în pofida lipsurilor, restricţiilor şi 
neajunsurilor, între 1986 şi 1990 a fost cea mai frumoasă 
perioadă a Ploieştilor. Sau poate că lipsa grijilor şi euforia 
adolescentină a anilor de liceu mi-a impregnat în 
subconştient acest lucru. Cert este că anii de liceu (ai oricărui 
ploieştean), ne proiectează în amintiri cea mai frumoasă 
imagine a oraşului nostru, Ploieşti! 

Barul ”La Bebiţă” 
De fapt, barul ”La Bebiţă” nu a existat niciodată, dar este 

locul de unde foarte mulţi au plecat împleticindu-se. Şi 
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fiindcă observ că sunteţi şi mai confuzi, permiteţi-mi să vă 
explic ce şi cum stau lucrurile. 

Bebiţă, Bebe, Bebică, Bebone, Bebişor (în funcţie de 
interes) sunt eu, al dumneavoastră Robert Codescu. Numele 
de alint îl primisem de la Cristi, fratele meu, care atunci când 
m-am născut eu avea 11 luni şi era în faza cuvintelor de două 
silabe, „mama”, „tata”, „bebe”, „pipi”. Recunosc că în 
copilărie îmi plăcea foarte mult să mi se spună aşa, dar în 
adolescenţă şi după aceea NU a mai fost aşa de plăcut să fii 
strigat „Bebiţă!” şi să răspundă ditamai namila. 

Pe vremea lui Ceauşescu, la noi în curte era un chioşc 
(din PAL) pentru ziare şi ţigări. După evenimentele din 
decembrie ’89, societatea deţinătoare l-a abandonat de tot 
în curtea noastră. Şi fiindcă starea mea de sănătate era 
destul de problematică, familia a decis, în anul 1991, să 
achiziţionăm chioşcul şi să ne facem propria noastră firmă. 
Aşa a apărut S.C. CRIRO S.R.L. al cărei nume venea de la 
CRIsti şi Robert, o societate ce comercializa ţigări, dulciuri, 
cafea, detergent şi băutură, toate preambalate. Eram pe 
strada Găgeni, vizavi de Garajul R.A.T.P., chiar în staţia 
traseului 5, în anul 1991 opreau aici şi traseele 9 şi 29. În luna 
august a anului 1991, odată cu angajarea mea ca vânzător 
(cu carte de muncă!), vechiul chioşc din placaj a fost înlocuit 
cu un modern (pe atunci) chioşc metalic. La orele 15.00 şi 
15.30, când pleca schimbul 1 şi venea schimbul 2, staţia se 
umplea de sutele de angajaţi ai R.A.T.P.-ului, vânzările 
explodau, mai ales dacă era 12 ale lunii (zi de lichidare) sau 
26 (zi de avans). În afară de cei ce lucrau la schimb, mai erau 
cei de la tură (7.00 – 19.00 şi 19.00 – 7.00), plus şoferii care 
aveau programul în funcţie de cerinţele urbane. 
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Într-o zi, un tinichigiu de la S4 (secţie din R.A.T.P.), a 
cumpărat o sticlă de votcă „Polar” şi s-a dus s-o bea cu alţi 
colegi în spatele casei noastre (avem casa pe Găgeni, colţ cu 
Nicolae Filimon), când o maşină a Poliţiei a trecut în 
patrulare. Speriaţi cei de la S4 l-au întrebat pe tata, care era 
în curte: „Ne lăsaţi şi pe noi să bem jumatea asta de votcă în 
curte, că-i Poliţia şi ne dă amendă!?” I-a bucurat mult 
răspunsul pozitiv dat de tata, dar şi mai mult i-au bucurat 
masa, scaunele şi păhărelele pe care mama le-a pus la 
dispoziţie. Se poate spune că acesta a fost începutul, fiindcă 
de a doua zi băieţii mei s-au prezentat direct în curte, pentru 
următoarea comandă. Şi cum fiecare avalanşă începe cu un 
fulg de nea, tot aşa s-a întâmplat şi cu intratul în curte pentru 
băut. Au urmat „Strungăria”, „Formaţia 2” „Tâmplăria” şi 
„Tura lu’ Iancu”. Bineînţeles că în curând s-a trecut la nivelul 
următor şi anume ”datul pe răboj”, adică vânzarea pe datorie 
şi plata datoriei în ziua de salariu. Ajungeam cu două treimi 
de marfă pe caietul de datornici şi nu ne era teamă să le 
dăm, fiindcă dacă unul nu îşi aducea datoria, niciunul din 
secţia respectivă NU mai putea lua pe datorie. Ne 
deciseserăm la sistemul acesta fiindcă pe lângă noi mai erau 
deschise şi alte privatizări „Nu mă uita Gheorghe S.N.C.”, 
„Gingaşu IMPEX S.R.L.” şi, la fosta gogoşerie, era doamna 
Racoviţă, deci concurenţa în zonă era acerbă. Mai spre 
toamnă, odată cu ploile, am început să-i adăpostim prin garaj 
şi (după caz), în corpul de casă pe care o ridicam la vremea 
aceea. Și fiindcă se mărise numărul de muşterii, cei de la S4, 
i-au cerut permisiunea mamei să-i lase să facă ei, cu 
materialele şi munca lor, două mese. Aşa că în curând şi-au 
făcut apariţia două mese de câte 4 metri lungime. 
„Tâmplăria” procurase blaturile, „Magazia” şurubăria, iar S4 
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cornierul şi manopera. Chiar dacă erau vestiţi pentru salariile 
mari, şoferii R.A.T.P.-ului, luau şi ei pe datorie, mai mult 
pentru validarea apartenenţei la grup. 

Era destul de greu, mai ales iarna, când era ger şi 
noaptea, pe la ora 23.00, bătea câte unu’ în poartă că vrea 
ţigări şi cafea, iar eu ieşeam în pijama la ei. Dar îmi şi plăcea 
la maximum când eram prin oraş şi oprea lângă mine câte un 
autobuz pe care scria „Se retrage la garaj”, iar şoferul  îmi 
zicea „Hai să te duc acasă, Bebiţă!”. La un moment dat mi-
am dat seama  că ştiu atât de mulţi angajaţi că aş putea să fiu 
angajat la „Cadre” (Resurse Umane), dar totodată mă şi 
speriam fiindcă nu le ştiam numele real, ci îi cunoşteam doar 
după porecle. Porcuʹ, Macario, Gospodaruʹ, Parales, Junioruʹ, 
Lambada, Bobby, Plutonieruʹ, Bolovanuʹ şi Gârbea erau cei 
din gaşca de elită de la S4, Coteţaruʹ, Flocea, Tomiţă, 
Pintiloiu, Lideruʹ, Albinuţă, Ciripel şi Bolovanuʹ (tatăl) erau 
şoferi, la „Strungărie” erau Predatorii (Gigi & Nicu), Ouatuʹ şi 
Manolo. Numele adevărate (de fapt prenumele), le aflam cu 
ocazia … sfinţilor din calendarul ortodox, atunci când 
sărbătoritul TREBUIA să facă cinste colegilor de muncă. Au 
fost onomastici care s-au întins până la miezul nopţii şi 
plecarea se făcea numai în grupuri de câte trei, cu taxiul, iar 
pentru plată, fiindcă nu aveau bani la ei, la destinaţie, unul 
era lăsat ca garanţie şi ceilalţi doi mergeau după bani. Pe  cât 
de mult alcool consumau, pe atât de buni meseriaşi erau, se 
spune (şi sunt convins că aşa era), că ar fi putut să 
construiască un autobuz de la zero. Poate de aceea, când au 
fost aduse autobuzele ISUZU, în Ploieşti apăruse zvonul că la 
R.A.T.P. s-ar inaugura o secţie de asamblare a acestui tip de 
autobuz. 
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Poreclele se dădeau la beţie şi, cu cât te deranja mai tare, 
cu atât mai mult era mai probabil să rămâi cu ea şi lumea să 
te cunoască doar după poreclă. Odată, la poarta R.A.T.P.-ului 
a venit o femeie care-şi căuta soţul, „Ţintea Nicuşor, de la 
S4!”. „Nu lucrează la noi nici un Ţintea Nicuşor, femeie!”, i-a 
răspuns vizibil iritat portarul. Un mecanic care asistase la 
scenă i-a zis portarului: „E nevasta lu’ Porcuʹ!”. Vădit uimit, 
portarul a replicat plin de respect: „Aaaa, păi de ce n-aţi spus 
aşa doamnă!? Luaţi loc aici pe scaun că mă duc ACUM şi îl 
aduc!”. Porecla era totul, era parolă de deschidere a uşilor, 
era talon de discount pentru diverse lucrări de reparaţii auto, 
era indicator de statut social, era factor de stabilire a 
reputaţiei şi garanţie a reuşitei. 

Alături de poreclă şi funcţia îţi conferea poziţie şi statut, 
iar la R.A.T.P. cel mai bine văzut era şoferul de autobuz. 
Urmau dispecerii din dispeceratele de la cap de linie 
(„Spitalul Judeţean”, „Gara de Sud”, „Teleajen”, „Mihai 
Bravu”, „Gara de Vest”, „Armoniei”, „Hipodrom” sau „Cablul 
Românesc”), iar caseriţele, tonetistele şi controlorii erau şi ei 
bine văzuţi. 

Chioşcul nostru ajunsese (mai ceva ca-n filmele cu Mafia 
siciliană) un facilitator de tranzacţii. Dacă unui şofer i se 
strica autobuzul, mecanicii îi ziceau „Nu te costă nimic, te 
duci la Bebiţă şi ne laşi ceva pentru când ieşim!”. ”Ceva” 
însemna bere, coniac, lichior, votcă sau vin sau, după 
complexitatea reparaţiei, … şi, şi, şi, şi ! Îmi amintesc de un 
şofer nou angajat care nu a avut încredere să lase la mine 
două sticle de coniac, le-a luat, le-a îndesat la brâu şi, 
încheindu-şi geaca, s-a dus să le ducă el însuşi. Ajuns la 
Poarta 2, după ce a trecut de cei doi portari, sticlele de 
coniac au luat-o la vale, pe cracul pantalonului,  spărgându-se 
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chiar lângă şofer. „Păi nu puteai să le laşi la Bebiţă!? Uite, 
acum trebuie să ne iei şi nouă una ca să nu facem Proces 
Verbal Constatator!”. Șoferul s-a întors spăsit şi a plătit alte 3 
sticle de coniac. „Două pentru băieţii de la S4 şi una pentru 
cei de la Poarta 2!” mi-a zis şoferul, care de atunci a devenit 
client fidel. Mai dificil era cu Predatoruʹ de la „Strungărie”, 
pentru că … erau doi, Nicu Preda (frezor) şi Gigi Preda 
(strungar) şi se crea confuzie atunci când cineva lăsa o 
jumătate pentru „Predatoruʹ de la Strungărie” şi nu ştia să-mi 
spună cu exactitate pentru care dintre cei doi predatori era 
sticla respectivă. Norocul meu era că cei de la secţia 
„Strungărie” veneau în grup şi totul se lămurea la faţa locului. 

Aşa cum am menţionat, nu eram autorizaţi să 
funcţionăm ca bar, motiv pentru care grupul sanitar era un 
vechi closet aflat în fundul curţii, iar ca să ajungi aici trebuia 
să treci prin ţarcul găinilor. Într-o primăvară, finii au venit în 
vizită pe la noi şi ne-au adus în dar un răţoi mare şi alb. „Fii 
atent, naşule, că e rău şi ciupeşte!”, l-a avertizat finul pe tata. 
Tata a băgat răţoiul la un loc cu găinile. Asta se întâmpla în 
week-end, luni, când au venit băieţii să se cinstească, tata i-a 
avertizat de noul locatar feroce de la noi din ogradă. „Hai 
bre, nea Costele, că doar nu-i rotweiller!” i-a zis râzând, 
Macario lui tata şi a plecat la closet. Când s-a întors, avea 
ataşat de turul pantalonilor un mare răţoi alb, care nu dădea 
drumul prăzii. De abia când s-a dus un coleg de la S4 să-l 
ajute, răţoiul s-a simţit în minoritate şi şi-a descleştat ciocul 
de pe prada de război. Toţi am râs, iar de câte ori veneau la 
băut, se ameninţau unul pe altul „Vezi că-i dau drumu’ la 
răţoi să te ciugulească!” şi râdeau toţi. După vreo două 
săptămâni, băieţii mei au venit la băutură şi au adus cu ei o 
raţă leşească (mută), ca să-l mai îmbuneze pe răţoiul cu 
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potenţial agresiv ridicat. Nici astăzi nu ştiu a cui a fost ideea, 
de unde l-au luat şi cine a plătit, dar cert este că nou sosita 
raţă a reuşit să cuminţească răţoiul cel rău.  

Bineînţeles că şi ziua de miercuri, 11 august 1999, când a 
fost ultima eclipsă totală de soare a secolului al XX-lea, tot 
aici la băutură i-a găsit pe „băieţii mei”. „Dacă tot este să 
murim, să murim împreună, la Bebiţă, c-o sticlă-n faţă!” a 
fost sloganul oficial cu care şi-au dat ei adunarea cu o oră 
înainte de eclipsă. Aşa cum ştiţi, „sfârşitul lumii” nu a venit la 
eclipsa din ’99, deci un motiv întemeiat pentru o nouă 
petrecere până la miezul nopţii. Indiferent de evenimentul 
pentru care petreceau, nu puneau niciodată muzică, fiindcă 
(spuneau ei), nu ar mai fi putut să vorbească atât de mult unii 
cu alţii. 

Chiar dacă aveau transport gratuit pe toate traseele, 
existau şi angajaţi care veneau la muncă doar cu bicicleta. 
Porcuʹ, Macario şi Cezărică erau bicicliştii „cu normă 
întreagă”, dar existau şi alţii, care veneau ocazional cu 
bicicleta la muncă. Este de la sine înţeles că atunci când se 
îmbătau bicicliştii, aceştia plecau cu taxiul şi curtea se 
transforma într-o parcare de biciclete. Tot la beţie, adunau 
pietre, din curte sau din grădină, pe care şi le strecurau în 
sacoşe, buzunare, genţi sau borsete şi pe care le 
descopereau de abia după ce ajungeau acasă. A doua zi 
glumeau unii pe seama altora: „Bă, mi-a făcut nevastă-mea o 
tocăniţă de pietre, de te lingi pe degete!”. „A mea a făcut 
ciorbă!” zicea altul şi toţi râdeau şi-şi controlau genţile. 

Odată a venit la chioşc o doamnă, vădit debusolată, care 
m-a întrebat uşor ruşinată: „Nu vă supăraţi, nu ştiţi cumva 
unde e barul La Bebiţă? Că trebuia să mă întâlnesc cu soţul 
meu şi de o oră mă-nvârt pe aici şi nu-l găsesc deloc, 
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domne!”. După ce am lămurit-o că eu sunt Bebiţă, am aflat că 
e nevasta lui Fane Buţoi. I-am spus să aştepte un minut că-l 
chem eu. „Mamă, să vezi ce bătaie-ţi iei!”, „Ai încurcat-o, te-
a găsit nevastă-ta!”, „Iar dormi cu găinile!” şi alte glume 
veneau din partea colegilor de pahar. În anii ’90, R.A.T.P.-ul 
mai avea mulţi angajaţi, dovadă era staţia de autobuz 
supraaglomerată la sfârşitul programului de lucru. 
Disponibilizările de personal şi externalizarea serviciilor au 
făcut ca staţia să fie tot mai rarefiată, chiar şi la orele de vârf. 
Cu salariile compensatorii primite, mulţi dintre ei, au făcut 
Şcoala de Şoferi sau Vatmani şi s-au urcat pe autobuz, troleu 
sau tramvai. 

Chiar dacă nu a existat niciodată oficial, se poate spune, 
fără teama de a greşi, că barul ”La Bebiţă” a funcţionat între 
1991 şi 2001, un deceniu de activitate care coincide cu 
vechimea mea în câmpul muncii. Acum, la două decenii 
distanţă, la noi în curte (chiar la stradă), încă mai există 
chioşcul metalic al S.C. CRIRO S.R.L., care îmi stârneşte multe 
amintiri şi nostalgii despre atmosfera boemă, tranzitorie şi 
complexă a Ploieştiului sfârşitului de secol XX şi începutului 
de secol XXI. Semnatarul acestor rânduri, al dumneavoastră 
cârciumar Bebiţă, îşi ia angajamentul ferm ca pe măsură ce îşi 
mai aminteşte alte întâmplări de aici de la … bar, să le 
redacteze şi să se prezinte cu ele în faţa domniilor voastre. 
Parol! 

Pentru cei ce vor să ştie întâmplări din galerie! 
Între 1994 şi 2005 am fost membru de bază al ”Haitei”, 

galeria echipei de fotbal Petrolul Ploieşti şi de aceea m-am 
gândit că ar fi frumos din partea mea să vin şi să vă povestesc 
şi dumneavoastră câteva amintiri din activitatea mea 
tumultoasă de … ”lup galben”! Întâmplările nu sunt neapărat 



267 

 

în ordine cronologică, ci în ordinea în care mi le-am amintit, 
dar vă garantez că sunt 100% reale ! 

Meci la Piatra Neamț 
“Aude lumea, scrie şi-n ziare, cum se comportă lupii-n 

deplasare!”, “Mor de frică moldovenii, că-i atacă ploieştenii!” 
sau “Ceahlău, uită-te, ora ta se-apropie” erau doar o parte 
din scandările ce răzbăteau din autobuzele cu care ne 
îndreptam către Piatra Neamţ, unde urma să jucăm cu 
Ceahlăul din localitate.  

Distracţia era maximă în toate autobuzele, iar vremea 
frumoasă de afară şi peisajele pe care le admiram cu toţii în 
trecerea noastră ne dădeau o notă de optimism în legătură 
cu meciul ce avea să vină în curând. Ajungând în Piatra 
Neamţ, a început distracţia: am deschis geamurile şi am 
început să întrebăm localnicii unde este stadionul (nu că n-ar 
fi ştiut şoferul, ci doar ca să-i auzim vorbind cu accentul 
moldovenesc). Aceştia, fără să ne ştie gândul, au început: “O 
luaţi pi strada aşeea nainti şi apăi faşeţi la driapta!” sau “Din 
şentru o luaţi pi lângă statuia lu’ Ştefan şel Mari şi pormă tăt 
înainti!”. Unii dintre noi eram pe jos de râs, alţii spuneau că 
poate moldoveneasca este (cum spuneau politicienii) o limbă 
străină chiar şi pentru români. În sfârşit, a început şi meciul, 
scandările 100 % cu accent moldovenesc ne-au binedispus 
din nou, chiar şi preşedintele clubului moldav (Gheorghe 
Ştefan) era poreclit “Pinalti”. Ai noştri, după un meci foarte 
greu, au reuşit să câştige cu 2-1, astfel că pe tot stadionul nu 
se mai auzea decât galeria lupilor galbeni.  

Pe drumul de întoarcere, din cauza faptului că se 
înserase, n-am mai avut pe cine să întrebăm de drumul spre 
Ploieşti, aşa că a rămas pentru următoarea deplasare la 
Piatra Neamţ (sau la Bacău) să mai auzim lume vorbind în 
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moldoveneşte! În orice caz, nouă nu prea ne mai ardea de 
cum vorbesc moldoveni, ci ne gândeam că aveam trei 
meciuri la rând cu echipele tari din capitală (Dinamo, Rapid şi 
Steaua) aşa că de excursii în Moldova sau de dialecte 
populare nu ne mai păsa. 

 
Fig. 1 Legitimațiile subsemnatului de membru al ”Lupilor galbeni”. 

Meci pe Dinamo 
“Liga Campionilor, interzisă javrelor!” sau “Oase multe şi 

cu Knorr, e mâncarea câinilor!”, plus multe alte scandări care 
mai de care mai ţicnite, multe dintre ele interzise minorilor 
(şi chiar adulţilor), răzbăteau din autobuzele care ne duceau 
către meciul de Cupa României pe care urma să-l jucăm, în 
“Ştefan cel Mare”, cu cei de la Dinamo.  

Pe geamurile şi turelele autobuzelor fluturau steagurile şi 
fularele galben-albastre cu însemnele lupilor galbeni. Ajunşi 
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în Bucureşti, eram cu toţii conştienţi că nu vom ajunge 
neobservaţi până la stadionul dinamoviştilor. Într-o 
intersecţie, la un semafor, fiind în penultimul autobuz, ne-am 
oprit în dreptul unui refugiu de tramvai. Aici “oameni ai 
muncii” aşteptau tramvaiul. Unul dintre ei a făcut un semn 
discret cu un anumit deget. A fost de ajuns ca să stârnească 
tot autobuzul împotriva celor din staţie. “Bă babaule, du-te 
acasă la tine!”, plus foarte multe alte “urări” care n-ar putea 
fi suportate de hârtie. Culoarea semaforului s-a schimbat în 
verde şi am plecat mai departe, ajungând în cele din urmă la 
destinaţie, pe stadionul “Dinamo”. Aici, după un foarte 
riguros control, am intrat pe stadion optimişti că vom face o 
“figură” frumoasă. Însă cum se ştie, socoteala de-acasă, nu se 
potriveşte cu cea din târg, așa că la pauză tabela de marcaj 
indica un incredibil 3-0 pentru cei de la Dinamo. “Nu-i nimic, 
cum au dat ei trei goluri într-o repriză, aşa dăm şi noi trei 
goluri în repriza a doua, intrăm în prelungiri şi îi facem!” ne 
ziceam noi cu un optimism incurabil. Pe naiba! Repriza a 
doua a mai adus încă 4 (patru) goluri ale dinamoviştilor, aşa 
că la sfârşitul meciului nu se mai auzea glas de lup galben pe 
stadionul din Ştefan Cel Mare.  

Drumul de întoarcere a fost aproape identic cu cel de 
venire, în sensul că în aceeaşi intersecţie buclucaşă am prins 
din nou semaforul şi, din nou, am început să ne înjurăm cu 
locuitorii acelui cartier şi să ne adresăm cuvinte şi semne 
obscene. Dar pentru noi nu mai conta, fuseserăm umiliţi de 
echipa dinamovistă şi injuriile bucureştenilor ni se păreau 
laude pe lângă ceea ce se întâmplase pe stadion. De altfel, în 
acel an Dinamo a făcut eventul, câştigând atât Cupa 
României, cât şi campionatul! Ăsta a fost singurul lucru care 
ne-a mai alinat durerea înfrângerii de atunci, şi anume faptul 
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că am fost eliminaţi de deţinătoarea cupei şi totodată 
câştigătoarea titlului naţional. În orice caz întreaga galerie a 
“Lupilor galbeni” aşteptam următorul meci pe care urma să îl 
joace echipa noastră! 

Meci la Galați 
“Cine nu sare, cine nu sare ori este babă, ori e prost de 

moare!” sau “Aude lumea, scrie şi-n ziare, cum se comportă 
lupii-n deplasare!” erau scandările cele mai folosite în timp 
ce ne deplasam către Galaţi, unde urma să jucăm în 
şaisprezecimile Cupei României, cu echipa Dunărea din acest 
oraş. Cele 6 “Isuzu-ri” ale R.A.T.P.-ului se deplasau spre Galaţi 
pline cu “lupi” de-ai noştri şi răsunau care mai de care mai 
tare. Cei 210 kilometri au fost străbătuţi într-un timp record, 
asta datorită şi dubei “Jandarmeriei”, care avea girofarul 
pornit şi ne elibera calea în traficul destul de aglomerat.  

Am ajuns pe stadionul “Dunărea” şi am fost destul de 
surprinşi de faptul că pentru această fază a Cupei României 
stadionul nu era prea populat cu gălăţeni. La peluza opusă 
celei în care ne aflam, au apărut nişte suporteri îmbrăcaţi în 
galben-albastru. “Ia uite, bă, gălăţeni care ţin cu Petrolul!” au 
zis unii dintre noi. De fapt erau tot “lupi galbeni” care 
veniseră însă cu trenul şi nimeriseră la peluza opusă, 
îndrumaţi greşit de organizatori. În cele din urmă au 
traversat tot stadionul şi au venit alături de noi.  

Meciul a început şi, aşa cum era de aşteptat, noi am 
câştigat cu 2 – 0. La întoarcere, cei care veniseră cu trenul au 
hotărât să se întoarcă tot cu noi, cu autobuzele. Însă 
autobuzele erau deja pline de când plecasem de la Ploieşti. 
“Hai că se poate!”, “Nu te lăsa, frate, 3 centimetri să mă urc 
şi eu!” sau “Nu mă lăsaţi pe aici că m-aşteaptă mama de la 
şcoală!” se auzea de la uşile autobuzelor.  
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Sardelele stăteau în conserve lejer faţă de cum stăteam 
noi în “cutiile de chibrituri” (cum erau numite Isuzu-rile). 
Popasurile pe care le făceam pe drum erau adevărate mane 
cereşti, trosnete de oase încordate şi răsuflări de uşurare 
erau singurele sunete care se auzeau la aceste popasuri. 
Deodată s-a văzut borna cu “Judeţul Prahova”. “Am ajuns 
acasă!” a zis unul dintre noi, iar un altul a dat tonul “Cine 
sare? Lupii galbeni!” şi toţi cei care eram în autobuz am 
început să sărim. “Cutia de chibrituri” nu a apreciat gestul 
nostru de bucurie şi a hotărât că este momentul să se 
defecteze. Am aşteptat o oră pentru ca cei de la R.A.T.P. să 
trimită “Depanarea” şi un alt autobuz care să ne aducă acasă. 
Într-un târziu am ajuns şi noi acasă, dar ce mai conta, ai 
noştri se calificaseră pentru optimi şi urma un nou meci pe 
care aveam să-l jucăm în Cupa României. 

Meci cu Rapidul 
“Aduceţi jerbe şi o coroană, vine Rapidu’ pe Ilie Oană” 

sau “Suspendaţi-ne, suspendaţi-ne, urâm ciorile, suspendaţi-
ne!”, cu aceste scandări rasiste la adresa rapidiştilor ne 
deplasam către stadion, unde trebuia să jucăm returul din 
semifinala Cupei României cu Rapidul din Bucureşti. O parte 
din “băieţi” fiind la muncă, mă delegaseră pe mine să 
achiziţionez bilete pentru meciul ce se juca miercuri (deci, în 
absenţa mea, galeria ar fi fost mai puţin numeroasă). Acesta 
a fost un lucru bun, deoarece la ora meciului era o 
aglomeraţie de nedescris la casele de bilete. Noi având 
biletele de acces cumpărate încă de marţi nu am mai fost 
nevoiţi să stăm la coada imensă pentru bilete.  

Aşa că am intrat pe stadion. Trei filtre de control, două 
ale Jandarmeriei şi unul al unei firme de pază şi protecţie, au 
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făcut ca la intrare să fie o grămadă de brichete, bidoane 
goale şi alte obiecte mai mult sau mai puţin contondente.  

Intrarea pe stadion a fost permisă cu o oră înainte de 
începerea meciului. Pe stadion, în locul unde trebuia să fie 
galeria rapidistă, doar 7-8 suporteri giuleşteni. “Aha, ăştia 
sunt la serviciu şi nu vin la meci!” ne-am zis noi, frecându-ne 
palmele de bucurie. Dar, deodată, a început agitaţia în rândul 
trupelor de jandarmi, care s-au masat către zona unde 
trebuia să stea galeria giuleşteană. Venise partea “Ultras” a 
galeriei feroviare, de abia atunci s-a trezit şi galeria noastră, 
care a început să reia scandările rasiste la adresa rapidiştilor. 
În turul semifinalei scorul fusese 4 – 1 pentru Rapid. Acum, la 
Ploiești, ai noştri au făcut la pauză 2 – 1, ceea ce a început să 
ne dea speranţe într-un rezultat favorabil nouă. Din 
nefericire, după pauză au urmat alte două goluri ale 
Rapidului, ceea ce a făcut ca scorul să devină 2 – 3. Noi ne 
doream ca măcar, dacă nu ne calificăm mai departe, să nu 
pierdem în faţa Rapidului. Dorinţa ne-a fost îndeplinită, 
foarte aproape de finalul meciului ai noştri au egalat, 3 – 3, 
rezultat cu care s-a şi încheiat partida.  

La plecare, în staţia de autobuz, o puştoaică la 15 – 16 ani 
m-a acostat “Văd că sunteţi fan Petrolul, am şi eu geaca asta 
galbenă, nu îmi daţi mie şapca dumneavoastră!?!” Într-
adevăr: tricoul, şapca, fularul, pantalonii, aproape toate 
lucrurile pe care le purtam erau galben albastre şi aveau 
însemnele echipei noastre. Ştiind că mai am acasă alte şepci 
galben-albastre cu însemnele petroliste, i-am dat fetei şapca 
pe care o purtam, aceasta plină de uimire m-a rugat, 
întinzându-mi floarea pe care o ţinea în mână, “Îmi ţineţi şi 
mie liliacul să-mi pun şapca!”. După ce şi-a pus şapca pe cap 
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mi-a zis: “Ştiţi ce? Păstraţi dumneavoastră floarea!” şi a 
plecat mai departe cu celelalte prietene ale ei.  

Meci pe Progresul 
“La voi, la Jandarmerie, cea mai proastă meserie!”, “Din 

ţărani v-au făcut jandarmi!” sau “Cine nu sare, cine nu sare, 
ori e jandarm ori e prost de moare!” acestea erau o parte din 
scandările adresate oamenilor de ordine de pe stadionul din 
Cotroceni, care începuseră să ne bruscheze şi să ne împingă 
deoarece considerau ei că nu ne purtăm decent (dacă vroiau 
flori, să fi încercat la teatru sau la balet). În cele din urmă, 
mai împinşi, mai bruscaţi, mai înjuraţi, mai cu câte un baston 
pe spate, am reuşit să intrăm cu toţii pe stadion. Naţionalul 
mergea destul de bine şi pe la jumătatea primei reprize au 
reuşit să înscrie. Galeria noastră a fost redusă la tăcere, spre 
satisfacţia celor câţiva suporteri ai echipei bancare şi a mai 
numeroşilor jandarmi, care nu mai trebuiau să ne atragă 
atenţia asupra scandărilor şi comportamentului nostru 
neadecvat (în opinia lor).  

În orice caz, şi băieţii noştri mergeau destul de bine, aşa 
că noi încă ne păstram speranţa într-un rezultat cât de cât 
favorabil (un egal ar fi fost bun). La un moment dat, portarul 
nostru degajează, nu se ştie de unde apare un atacant 
petrolist şi, după o gafă a unui apărător “bancar”, Petrolul 
reuşeşte să egaleze! Bucurie imensă în galeria noastră, elanul 
şi imboldul dat de acest gol ne-a făcut să ne suim pe gardul 
despărţitor dintre noi şi terenul de joc. Mare greşeală! Un 
jandarm dotat cu o butelie cu gaze lacrimogene a îndreptat 
jetul buteliei către suporterii care ne aflam pe gard. În câteva 
secunde, întreaga galerie “Lupii galbeni” avea ochii roşii şi 
plini de lacrimi. “De bucurie!” ziceau unii, în glumă. Oricum, a 
fost nevoie să aşteptăm terminarea meciului pentru a putea 
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trece către grupurile sanitare şi cişmelele de apă pentru a ne 
spăla pe faţă şi să ne revină vederea pe deplin. La întoarcere 
către casă, toţi ne văitam de probleme cu vederea şi de 
faptul că n-am mai plâns de mult fără un motiv întemeiat, 
dar ţinând cont că obţinuserăm un punct în deplasare, pe un 
teren unde nu oricine reuşea să plece fără să piardă, asta ne-
a făcut să uităm de problemele avute cu jandarmii şi să ne 
mobilizăm pentru următorul meci, pe care echipa noastră 
avea să-l susţină pe teren propriu, unde, după un egal în 
deplasare, nici nu concepeam să nu câştigăm. 

Meci cu Unversitatea Craiova  
“Trezeşte-ţi vecinii!, Sună-ţi prietenii!, Adună-ţi colegii, 

Strânge-ţi amicii!”. Cam aşa sunau mesajele de mobilizare 
care împânziseră tot Ploieştiul pentru a anunţa că urma să 
jucăm un meci important cu Universitatea Craiova, meci care 
putea decide în proporţii mari dacă echipa noastră va reuşi să 
prindă un loc pentru barajul de promovare în divizia A. 
Meciul conta mai mult pentru locul 2, care dădea dreptul de 
a participa la barajul pentru promovarea în prima ligă, pentru 
că, oricum, “studenţii” din Bănie erau pe locul 1, la o distanţă 
confortabilă. Noi, Unirea Urziceni şi C.S. Otopeni mai speram 
să prindem acest loc 2, care ne-ar fi dus la barajul pentru 
promovare.  

Ca toate meciurile de Divizia B, şi meciul acesta se 
desfăşura sâmbăta de la ora 11. Aşa cum spunea şi sloganul 
mobilizator, mi-am informat toţi prietenii şi toate 
cunoştinţele despre importanţa acestui meci şi despre faptul 
că era imperios necesar să fie prezenţi.  

La ora începerii meciului, o importantă “haită” galben-
albastră era prezentă pe stadion, dar, de asemenea, şi o 
importantă galerie a “Ştiinţei”, sosită tocmai de la Craiova, se 
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afla pentru a susţine Universitatea. Noi eram dotaţi cu 
legături de praz şi cutii goale de margarină (aluzie la unul din 
sponsorii oltenilor) aşa că am început să le strigăm: 
“Margarină şi cu praz, asta-i tot ce v-a rămas!” sau “Galeria 
de olteni, parcă-i clucă de coceni!”. Echipa noastră mergea 
bine, dar portarul lor era într-o zi excepţională şi apăra tot. În 
repriza a II-a, poarta oltenilor s-a mutat în dreptul galeriei 
noastre. Am început să-i scandăm portarului lor lozinci cu 
“beep” pentru a-l scoate din minţi. Acesta a făcut discret 
către galeria noastră un semn obscen. Mare greşeală! Noi 
parcă am luat foc. Cum stadionul se cam “exfolia” de bucăţi 
importante de beton, am început să aruncăm către el cu ele 
şi cu alte obiecte contondente. Unele erau cât pe ce să-l 
lovească şi arbitrul era să întrerupă meciul. Noi am continuat 
să îl incomodăm, cu pietre, care treceau milimetric pe lângă 
nefericitul portar. Crainicul făcea apeluri disperate prin staţia 
de amplificare. Meciul s-a terminat aşa cum a început, adică 
0 – 0. Noi nu am plecat şi am rămas încă o jumătate de oră să 
ne “înjurăm” cu galeria oltenească. De abia a doua zi am 
aflat, din presă, că echipei noastre i-a fost suspendat terenul 
pentru două etape. Dar, cu siguranţă, portarul lor nu va mai 
repeta aceiaşi greşeală şi cu alte galerii din ţară! 

Meci cu Astra 
“Unde-i tradiţia, unde-i ambiţia, unde-i Petrolul de altă 

dat’?” sau “Opt echipe aţi vândut, stadion tot n-aţi făcut!”, 
acestea erau scandările care se auzeau aproape de sfârşitul 
meciului pe care îl jucam cu Astra, în divizia B. Supărarea 
noastră venea din faptul că se vânduseră masiv jucători şi 
(aproape) nu exista echipă din divizia A care să nu aibă inclus 
în lot cel puţin un fotbalist format pe terenul de pe “Ilie 
Oană”, iar din cauza acestui fapt ajunseserăm să jucăm “la 
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matineu”, în divizia B. Măcar dacă s-ar fi investit vreun leu în 
infrastructura stadionului, am fi înţeles şi noi, însă stadionul 
arăta mai deplorabil de la o etapă la alta.  

“Bă, hai să mergem în faţă să ne certăm cu ăştia!” zise 
unul dintre noi. Când e vorba de ceartă şi scandal, nici unul 
dintre noi nu refuzam “oferta”, aşa că, după terminarea 
meciului, am uitat de conflictele cu minuscula galerie a Astrei 
şi am plecat la “rebeliune” în faţa stadionului în zona unde 
sunt birourile, pentru a cere socoteală (cui!?) pentru 
dezastrul în care se afla echipa noastră. Ne şi vedeam urmaşii 
lui Che Chevara, răsturnând  regimuri şi instaurând ordinea şi 
disciplina la noi în club.  

Dar cum se spune, socoteala din tribună nu se potriveşte 
cu cea din faţa stadionului! Aici erau masate forţe 
importante de oameni de ordine, care parcă de abia aşteptau 
să vină suporterii puşi pe rebeliune. Plini de elan 
revoluţionar, noi am început să scandăm: “Conducerea, 
conducerea, să vină-n coa’, să vorbească cu galeria!” sau 
“Liviu Luca şi Bercea au distrus tradiţia!”. Ehe asta a mai fost 
cum a mai fost, dar când am început scandările cu “beep” şi 
să aruncăm cu pietre spre maşinile oficialilor (şi astrişti, şi 
petrolişti), parcă le-am pus sare pe coadă celor însărcinaţi cu 
ordinea şi disciplina pe şi în afara stadionului. Cu un aer de 
“lupta de la Călugăreni”, scutierii se îndreptau către noi 
bătând ritmic şi ameninţător cu bastoanele de cauciuc în 
scuturile de protecţie. Atunci, care mai de care, am decis că 
ar fi momentul  să amânăm soluţionarea revendicărilor 
noastre de bune intenţii pentru o dată ulterioară, 
neprecizată deocamdată.  

În orice caz se poate spune că şi cei din conducerea 
clubului se ştiau cu musca pe căciulă, deoarece pentru etapa 
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următoare am beneficiat toţi suporterii de transport cu 
autobuzele către oraşul unde urma să jucăm următorul meci. 
Cert este că revendicările noastre nu au mai fost puse pe 
ordinea de zi la nici un meci de acasă sau din deplasare şi cu 
toţii ne-am amintit mult timp după aceea de încercarea 
noastră de după meciul cu Astra!  

Meci pe Sportul 
“Sportu’ uită-te, asta e galerie!” sau “Aici, în Regie, facem 

meserie!” acestea erau scandările cu care dominam fundalul 
sonor pe stadionul Sportului Studenţesc. În ciuda faptului că 
echipa Sportului avea o istorie cu vreo două decenii mai 
mare decât a noastră, aceştia nu reuşeau niciodată să 
strângă pe stadionul lor mai mult de 20 – 30 de spectatori cu 
pretenţii de suporteri. Aşa s-a întâmplat şi de data aceasta, 
cei 14 suporteri ai lor nu puteau emite pretenţii în faţa celor 
3 autobuze de “lupi galbeni” debarcate în Regie.  

Cei de la Jandarmerie ne-au pus în vedere, încă de la 
intrarea pe stadion, să nu apelăm la înjurături sau scandări 
obscene pentru a nu-i provoca pe “suporterii studenţilor” (fie 
ei şi numai 14). Având experienţa amenzilor şi suspendărilor 
din trecut, ne-am conformat şi am hotărât cu toţii să 
scandăm doar din cele “permise de lege”. La vremea aceea, 
echipele erau apropiate valoric şi, tocmai din această cauză, 
nu reuşeam să marcăm în poarta Sportului Studenţesc. În 
schimb, au făcut-o “studenţii”! Când au văzut că echipa lor a 
marcat, aşa-zisa galerie “studenţească” a început cu scandări 
obscene, înjurături şi alte trivialităţi. La supărarea noastră, 
asta a fost ca şi cum ai fi făcut un foc de tabără într-o 
rafinărie, am uitat cu toţii de pactul cu Jandarmeria şi am 
început şi noi să-i înjurăm pe cei 14. Şi cum se întâmplă 
(aproape) de fiecare dată, tot cei care au început s-au simţit 
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ofensaţi. Şi în tupeul şi inconştienţa lor s-au făcut că sar să ne 
ia la bătaie. Stadionul lor nu avea garduri despărţitoare între 
peluze şi tribune, aşa că în 30 de secunde ne aflam cu toţii 
unde era “galeria” Sportului care dispăruse deja din stadion. 
Aşa că tot restul meciului am fost singurii “deţinători” ai 
stadionului.  

În acest caz, singura doleanţă a Jandarmeriei a fost să nu 
vandalizăm stadionul, care oricum nu avea scaune şi era deja 
vai de el. Poate o vandalizare atunci i-ar fi făcut pe 
conducătorii Sportului să intre într-o reparaţie capitală cu 
întreaga arenă! 

Ai noştri au reuşit până la sfârşitul meciului să egaleze 
însă noi, în condiţiile date, nu eram satisfăcuţi de rezultat şi 
ne-am fi dorit o victorie. Aşa supăraţi ne-am îmbarcat în 
autobuzele noastre şi am plecat către casă, fără a mai fi 
nevoiţi (ca în alte deplasări), să aşteptăm mai întâi să 
părăsească stadionul galeria adversă. 

În orice caz, eram conştienţi că astfel de deplasări nu o să 
mai întâlnim pe toată perioada acelei ediţii de campionat! 

Meci la Focșani 
“De mai stăm un an în B, vă rupem picioarele!” sau 

“Mergem peste tot cu voi, voi vă bateţi joc de noi!“ erau 
scandările care se auzeau din cele trei autobuze care se 
îndreptau către Focşani, unde urma să jucăm cu echipa 
locală, Unirea. În ciuda faptului că echipa noastră mergea 
destul de prost, iar perspectivele promovării în prima divizie 
erau tot mai sumbre, ne hotărâserăm mai mulţi “lupi” să ne 
însoţim favoriţii să îi susţinem. “Încă un meci!”, cum ziceam 
după fiecare partidă în care ai noştri jucau tot mai prost. Pe 
mulţi dintre noi nu prea ne mai pasiona ceea ce se va 
întâmpla pe teren, ci eram bucuroşi că vom ajunge iar pe 
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meleaguri moldoveneşti, unde vom admira peisaje superbe. 
Tot scandând şi ţipând la lumea de pe drum, ne-am trezit că 
am ajuns la destinaţie. Aici am găsit un stadion destul de 
cochet pentru Divizia B. Ne-am întins însemnele, benerele, 
“japonezele”, steagurile şi fularele şi ne-am apucat să ne 
susţinem echipa. Cu toate că dominam autoritar fondul 
sonor al stadionului, ai noştri parcă nici nu auzeau scandările 
noastre şi s-au pus să piardă meciul cu 2 – 1. După meci, 
parcă pierduserăm casele în inundaţie, aşa eram de supăraţi, 
ne-am îmbarcat în autobuzele noastre fără nici un incident 
(să nu ne fie de deochi) şi am plecat spre casă. Drumul fiind 
destul de lung, am decis să mai facem un popas undeva, în 
apropiere de Râmnicu Sărat. O idee bună, dar de proastă 
inspiraţie! Asta deoarece, la puţin timp după ce am coborât, 
s-a auzit zgomot de geamuri sparte. Ce se întâmplase?!? 
Galeria Rapidului, care se îndrepta către un meci pe care 
echipa lor trebuia să-l joace pe undeva prin Moldova, a văzut 
autobuzele noastre şi a decis că este momentul să se răzbune 
pe geamurile autobuzelor noastre pentru toate greutăţile 
cauzate de noi de-a lungul istoriei. Jandarmii care ne 
însoţeau şi pe noi şi pe ei au fost luaţi prin surprindere, însă 
foarte repede au operat câteva arestări în rândurile “Legione 
Granata”. Rapidiştii au plecat către destinaţia lor însoţiţi şi de 
jandarmii care ne însoţiseră pe noi.  

Noi am plecat mai departe către casă, bucuroşi că aveam 
autobuze cu “aer condiţionat” la preţuri promoţionale şi că 
urma să ne “aerisim” minţile şi spiritele până acasă, la 
Ploieşti. Oricum, lumea se uita peste tot pe unde treceam ca 
la “lupi”! 
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Meci la Giurgiu  
“Dunărea, uită-te, asta e galerie!” sau “Staţi la balcoane 

şi muriţi de foame!” erau scandările care răsunau din 
autobuzele care tocmai intrau în Giurgiu, unde urma să 
jucăm un meci de maximă importanţă pentru promovarea 
noastră în Divizia A. Un meci egal ne asigura participarea la 
barajul pe care urma să-l susţină echipa clasată pe locul II cu 
celelalte două clasate de pe locurile II din celelalte două 
grupe. Unirea Urziceni juca acasă, aşa că oricum victoria o 
avea asigurată în proporţie de 85%, tocmai din această cauză 
o victorie la Giurgiu era obligatorie dacă doream să prindem 
barajul de promovare în prima ligă. La debarcare în curtea 
stadionului din Giurgiu am fost controlaţi “la sânge” de 
materiale pirotehnice şi/sau contondente. Am fost informaţi 
că orice fel de scandare rasistă sau obscenă va duce la 
evacuarea galeriei noastre din stadion. Oricum aveam 
confirmarea unui zvon şi anume că cei de la Unirea Urziceni i-
ar fi stimulat financiar cu o primă consistentă, în cazul unei 
victorii, pe cei de la Dunărea. Meciul a început. Dunărea 
atacă vertiginous, astfel că la un moment dat ajunge la un 
avantaj de 3 goluri. Galeria gazdă începe cu injurii şi 
obscenităţi la adresa galeriei şi echipei noastre şi totodată să 
arunce cu beţele steagurilor, brichete şi alte obiecte 
contondente înspre noi. Galeria noastră n-a mai rezistat 
injuriilor şi am început să rupem din scaunele de pe stadion şi 
să aruncăm înspre galeria gazdă. Cu atenţia distrasă de 
incidentele din tribună, echipa Dunării Giurgiu se trezeşte cu 
un gol primit. În galeria noastră se instaurează isteria: 
“Petrolul, hai cu noi, să le dăm şi golul doi!” sau “Petrolul, hai 
aşa, să intrăm din nou în A!” erau scandările care se auzeau 
pe tot stadionul şi în tot Giurgiul. Într-adevăr, băieţii parcă 
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ne-au auzit şi reuşesc să reducă din handicap 3 – 2. Acum, 
galeria gazdă începe să arunce în noi cu tot ce le pică la 
îndemână şi să ne adreseze scandări obscene, se observa o 
teamă pentru ceea ce ar putea urma. “Petrolul, hai pe ei, să 
le dăm şi golul trei!” sau “Dunărea, spune tu, cine domină 
acu’!?” erau încurajările care făceau legea pe stadion. Şi 
minunea s-a întâmplat, Petrolul egalează, 3 – 3. Eram în 
barajul pentru divizia A, Dunărea Giurgiu era la pământ, noi 
începuserăm să ne facem socotelile cu cine vom juca primul 
meci acasă, în divizia A! Când cei de la Giurgiu reuşesc ”să ne 
bage mortu-n casă” şi înscriu din nou, 4 – 3. Meciul s-a 
încheiat dramatic cu victoria gazdelor, iar noi, de supărare, 
am început să rupem şi restul scaunelor de pe stadion şi să 
aruncăm cu ele în galeria adversă. În mai puţin de un minut, 
Jandarmeria şi-a făcut apariţia cu gazele lacrimogene şi 
scutierii care ne-au scos în bastoane de pe stadion. Aşa că am 
mai rămas încă un sezon în Divizia B, chiar dacă am fost atât 
de aproape să prindem barajul pentru divizia A. În orice caz, 
bastoanele primite nu le mai simţea nimeni, durerea ratării 
promovării era mult mai mare. 

Un alt meci cu Rapidul, de data asta în A 
“Galeria lupilor, spaima rapidiştilor, galerie occidentală, a 

băgat Rapidu-n boală!” sau “Aduceţi jerbe şi o coroană, vine 
Rapidu’ pe Ilie Oană” şi multe (poate prea multe) scandări 
rasiste.  

Rivalitatea tradiţională trebuia “respectată” şi la acest 
meci, tocmai de aceea, un întreg arsenal pirotehnic a fost 
introdus cu foarte mari greutăţi în incinta stadionului nostru. 
Rapid era printre pretendentele la titlul de campioană, aşa că 
nu-şi permitea nici un pas greşit (egal sau înfrângere).  
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Întreaga peluză a “Lupilor Galbeni” era plină de steaguri, 
bannere, fulare şi multe alte “minuni” care demonstrau că 
acolo nu ai ce să cauţi dacă eşti de altă “orientare”. Când 
arbitrul a fluierat începutul meciului, o ploaie de confetti, 
role, fumigene, torţe şi alte nebunii au zburat instantaneu 
dinspre peluza noastră spre terenul de joc. În scurt timp, 
întreg terenul a fost acoperit de o perdea groasă de fum şi 
arăta de parcă ninsese, aşa se umpluse de confetti şi role de 
hârtie. Arbitrul a oprit meciul, iar pompierii au venit cu 
furtunurile şi au stins fumigenele, torţele şi hârtiile care se 
aprinseseră. Atunci cu toţii am început să strigăm “Noi, Italia, 
Voi, Somalia!” sau “Rapid, uită-te, asta e galerie!” cei 3 - 4 
sute de suporteri rapidişti care se deplasaseră la acest meci 
rămăseseră muţi şi încercau (în zadar) să se facă şi ei auziţi. 
Nici când Rapidu’ ataca şi punea în dificultate echipa noastră 
nu reuşeau să ne acopere sonor. Galeria noastră era stăpâna 
stadionului. Ai noştri au făcut ce-au făcut şi au înscris, atunci 
rapidiştii şi-au amintit de înfrăţirea galeriei noastre cu 
“Nuova Guardia,” galeria dinamovistă şi au început să 
scandeze foarte timid “Petrolul din Ploieşti, sluga lu’ Dinamo 
eşti!”, Într-adevăr, datorită rezultatului înregistrat pe tabelă, 
cei de la Dinamo treceau (în urma victoriei lor) pe primul loc 
al clasamentului.  

La sfârşitul meciului pe când plecam spre casă, o maşină 
cu număr de Bucureşti, a încercat să treacă în viteză printre 
suporterii care blocaseră strada, prin ieşirea masivă din 
stadion. Mare greşeală! Huiduieli, blesteme şi injurii au 
început să cadă asupra şoferului tupeist, iar vreo 10 – 15 
“lupi” au început să hâţâne maşina ca şi cum ar vrea să o 
răstoarne. Şoferul speriat s-a dat jos şi a început să-şi ceară 
scuze în stânga şi-n dreapta şi, vădit înspăimântat, a explicat 
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că nu şi-a dat seama unde se află şi că el nu este suporter 
rapidist, chiar dacă este din Bucureşti. Un lucru este cert, la 
următoarea lui trecere prin Ploieşti, cred că a evitat zona 
stadionului. 

Cam astea sunt o parte din peripeţiile mele de lup 
galben, dar dacă mai îmi amintesc altele, revin şi vi le 
povestesc! 

Ploieştean, nimic altceva! 
Ideea acestui text de final mi-a venit atunci când 

enciclopedia online, Wikipedia mi-a respins adăugarea la 
categoria ”Ploieşteni” a dramaturgului I. L. Caragiale, a lui Ilie 
Oană, a prefectului Luca Elefterescu, a lui Carol Nicolae Debie 
şi a profesorului Nicolae Simache, pe motiv că nu s-au născut 
în Ploieşti. Adică, ce anume te califică pentru a putea să fii 
catalogat ca fiind ploieştean!?! Pentru ca să fiu sigur că nu 
dau greş voi începe documentarea cu definiţia pe care ne-o 
oferă, cea mai pertinentă şi credibilă sursă, DEX-ul. 

Ploieştean, ~ă ,/ P: plo-ieş~ / Pl: ~eni, ~ene / E: Ploieşti + -
ean] = 1-2 smf, a (Persoană) care face parte din populația de 
bază a Ploieştiului. 3-4 smf, a (Persoană) care este originară 
din Ploieşti. 5 smp Populație care locuieşte în Ploieşti. 6-
7 a Care aparţine (Ploieştiului sau) ploieştenilor 
(5) Si: (rar) ploieştenesc (1-2). 8-9 a Privitor (la Ploieşti sau) la 
ploieşteni (5), (3-4).  Caracteristic (Ploieştiului sau) 
ploieştenilor. 

Prin urmare, NU este condiţionat nicăieri statutul de 
ploieştean de obligativitatea de a fi născut în Ploieşti. De 
exemplu, nici subsemnatul, al dumneavoastră acelaşi Robert 
Codescu, nu este născut în Ploieşti, dar grădiniţa, şcoala, 
liceul şi postliceala le-am urmat aici în oraş. Domiciliul, 
educaţia şi munca le-am avut mereu numai în Ploieşti şi, de 
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aceea, îmi place să mă consider ploieştean. Nu vreau să 
credeţi că doresc să-mi asociez numele cu personalităţile 
menţionate la începutul materialului, ci pur şi simplu nu 
reuşesc să înţeleg cum cineva care are o clădire, un bust, o 
stradă în oraş, care şi-a legat numele de această urbe 
superbă, este mai NEploieştean decât un chinez născut din 
întâmplare aici la noi în Ploieşti dar care a crescut şi s-a 
format ca om în China!? 

 
Fig. 2 Rafinăria fraților Mehedințeanu. 

Un ploieştean este, fără nicio îndoială, acea persoană 
care îşi ia energia din Ploieşti, căreia îi tresaltă inima când 
aude numele oraşului, este acela căruia apelative ca 
”găzarule”, ”republicanule”, ”lupule” sau ”petrolistule” i se 
par distincţii nobiliare şi nicidecum o jignire. Este cel care ştie 
că Nichita nu este un agent secret internaţional, ci Îngerul 
Blond şi poetul necuvintelor, ştie că nenea Iancu nu-i vecinul 
de la 6, ci marele dramaturg I. L. Caragiale, ştie că Muzeul 
Ceasului a fost înfiinţat de profesorul emerit Nicolae 
Simache, ploieştean ca şi el. Este persoana care spune că 
poluarea rafinăriilor ce înconjoară Ploieştiul reprezintă de 
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fapt o personalizare a aerului, e cel care zice că o groapă în 
asfalt este studiu de fezabilitate pentru introducerea 
metroului în Ploieşti.  

Un ploieştean ştie că oraşul său de suflet a fost, la data 
de 8 august 1870, republică şi asta se întâmpla chiar în plină 
monarhie. 

Un adevărat ploieştean ştie că undeva, în anul 1857, 
Ploieştiul devenea primul oraş din lume cu “fabrică de gaz”. 
Rafinăria de petrol (fig. 2) aparţinea fraţilor Mehedinţeanu şi 
a fost pornită cu echipamente din Germania. Calitatea 
superioară a petrolului lampant obţinut la Ploieşti a făcut ca 
proprietarii să câştige prin licitaţie concesiunea, pe mai mulţi 
ani, a iluminării cu gaz a Bucureştiului.  

Orice ploieştean ştie că oraşul Ploieşti este singurul oraş 
din România care a dat doi campioni mondiali la box, pe 
Leonard Doroftei (în anul 2002 – versiunea WBA) şi pe Adrian 
Diaconu (în anul 2008 – versiunea WBC).  

 
 

Fig. 3 Leonard Doroftei. Fig. 4 Adrian Diaconu. 
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Fig. 5 Muzeul Petrolului. 

Ploieştean este acea persoană care ştie că Muzeul 
Petrolului din Ploieşti (fig. 5) este unicul de acest fel din toată 
România, ştie că Ploieştiul este unicul oraş din întreaga 
Românie căruia i-a fost dedicată o simfonie "Simfonia 
Ploieşteană" de Paul Constantinescu în anul 1961, ştie şi că 
unicul hipodrom (activ), de trap din ţară se află tot aici, în 
Ploieşti. Ştie că Ploieştiul a fost capitala Imperiului Ţarist în 
martie 1877, atunci când, în timpul războiului ruso-turc, ţarul 
Alexandru al II-lea îşi stabileşte cartierul general la Ploieşti, 
fiind primit cu entuziasm de locuitorii oraşului. În afara 
ţarului, aici la Ploieşti sunt găzduiţi toţi demnitarii importanţi 
ai imperiului, în total peste 700 de persoane sosite de la 
Sankt Petersburg. Astfel, pentru aproximativ trei săptămîni, 
Ploieştii devin de facto capitala Imperiului Ţarist.  

Un ploieştean ştie că prima femeie, care a deţinut funcţia 
de preşedinte al Camerei Deputaţilor din Parlamentul 
României, a fost Roberta Alma Anastase (n. 27.03.1976 – 
Ploieşti), în legislatura 2008 – 2012, chiar dacă acest lucru nu 
a fost pe placul multor politicieni cu greutate din acele 
vremuri. 
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Orice ploieştean ştie că, în anul 1882, criticul literar 
Constantin Dobrogeanu Gherea, îşi deschidea, în incinta Gării 
de Sud din Ploieşti, cel mai faimos restaurant dintr-o gară 
românească. Restaurantul lui Gherea este locul în care se 
naşte celebra expresie „o întoarce ca la Ploieşti” şi în scurt 
timp faima restaurantului atinge cote maxime după ce este 
vizitat şi apreciat de regele Carol I şi de elita vremii, precum 
erau I. L. Caragiale, Alexandru Vlahuţă, Barbu Ştefănescu 
Delavrancea, Bogdan Petriceicu Haşdeu sau Titu Maiorescu. 
Restaurantul a funcţionat până în preajma Primului Război 
Mondial. De altfel, Ploieștiul interbelic era oraşul lui „Ce 
bei?”. La acea vreme, în oraş funcţiona o cârciumă la 
aproximativ 200 de locuitori, astfel că devenise o obişnuinţă 
ca ploieştenii să se salute pe stradă cu întrebarea “Ce bei?” în 
loc de „Bună ziua”. Într-un oraş pestriţ, dar în acelaşi timp 
cosmopolit, centru industrial şi comercial al României, birtul 
era locul în care ploieştenii îşi petreceau timpul liber. 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6 Sigla echipei ASESOFT Ploiești  
 

Că Ploieştiul a fost, este şi va fi un foarte important nod 
feroviar, o ştie orice ploieştean. La începutul anilor ’90 ai 
secolului al XX-lea, existau nu mai puţin de 8 (OPT) gări ce 
deserveau oraşul  Ploieşti. Acestea erau : Ploieşti Sud, Ploieşti 
Vest, Ploieşti Nord, Ploieşti Est, Ploieşti Triaj, Ploieşti Crîng, 
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Ploieşti Dacia şi Ploieşti Ghighiu, gări care făceau din Ploieşti 
unicul oraş din România cu atâtea clădiri feroviare. 

În mod normal, un ploieştean știe că C.S.U. Asesoft 
Ploieşti (fig. 6) este singura echipă din baschetul românesc 
care a câştigat vreodată un trofeu european: FIBA Europe 
Cup, în anul 2005. 

Bineînţeles că toate acestea sunt doar nişte referinţe ale 
mele personale şi că oricine îşi poate stabili propriile sale 
criterii de acordare a statutului de ploieştean. Chiar nu ştiu 
dacă ar trebui să mai fiu supărat pe cei de la Wikipedia, 
fiindcă, datorită celor de acolo, domniile voastre aţi putut 
lectura, acum, aceste rânduri. Dar dacă vreodată voi avea 
pagină pe Wikipedia şi nu voi fi adăugat la categoria 
"ploieşteni", atunci să nu vă miraţi că voi fi supărat, deoarece 
eu sunt ploieştean, nimic altceva!  
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Magdalena Konate 

Am trăit 45 de ani în Africa de Vest (II) 

Dragi cititori, iată-ne din nou împreună pentru a afla mai 
multe lucruri despre viața în Mali, unde am trăit 45 de ani. 
Dar mai întâi vreau să mulțumesc celor care au apreciat 
prima parte a acestei povestiri, m-au felicitat și m-au 
încurajat să scriu urmarea, cu mai multe detalii. 

Această a doua parte este despre societatea maliană, 
tradițiile, obiceiurile, inclusiv cele culinare și despre câteva 
persoane interesante pe care le-am cunoscut în toți acești 
ani, dintre care unele m-au marcat prin personalitatea lor sau 
prin povestea lor de viață. 

Despre societatea maliană 
Mali este o țară imensă, cu o suprafață de 1.240.000 de 

km2, adică de 5 ori suprafața României. Populația totală 
actuală este în jur de 18 milioane, dintre care o parte deloc 
neglijabilă trăiește în exteriorul țării, între 300 de mii și un 
milion de persoane, după diverse surse, mai ales în Franța, 
unde sunt cam 100 de mii. În fapt, țara este locuită de 
populații diverse, care în decursul timpului, s-au amestecat 
între ele. Malieni se numesc toți locuitorii acestui vast 
teritoriu, dar este vorba despre numeroase etnii, adică 
grupuri de populații care vorbesc aceeași limbă, au același 
mod de trai și aceleași obiceiuri. Aceste caracteristici sunt 
destul de diferite de la o etnie la alta. 

Limba oficială de stat în Mali, adică în administratie și în 
școli, este limba franceză, însă pe lângă aceasta se face și o 
alfabetizare a adulților în limbile autohtone ale fiecărei etnii. 
Limba autohtonă cea mai vorbita este bambara. 
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Principalele etnii sunt: Bambara 35%, Peulh 15%, 
Sarakole 15%, Malinke 10%, Sonrai 7%, Senufo 5%, Dogon 
5%, Bobo 5% și Tamasek 3%. Fiecare etnie locuiește pe un 
teritoriu. 

Cea mai importantă numeric, etnia Bambara este o etnie 
de cultivatori și locuiește un teritoriu situat cam la 300 de km 
la nord de Bamako, capitala Maliului, pe malul fluviului Niger, 
în jurul orașului Segou. Ei vorbesc limba bambara (sau 
bamanankan). Ca aparență fizică, aceștia sunt niște persoane 
foarte solide și vânjoase, practicând munca fizică, cultivându-
și câmpurile manual, cu sapa. Foarte puțini posedă utilaj 
agricol modern. Câțiva lucrează la Oficiul Nigerului de la 
Markala, care este o fermă agricolă de stat, unde au utilaje 
moderne. 

Etnia Peulh (sau Fulani) este o etnie de crescători de 
animale și trăiește mai ales în jurul orașului Mopti, numit și 
Veneția maliană, situat la confluența fluviului Niger cu râul 
Bani, cam la 800 de km de Bamako și în delta interioară a 
fluviului Niger, unde practică transhumanța animalelor, 
deplasându-le când apele fluviului încep să crească la 
începutul sezonului ploios, iar în sezonul sec revenind înapoi. 
O singură familie poate avea sute de bovine și alimentația lor 
este mai ales pe bază de lactate. Sunt semi-nomazi, 
mutându-se cu cirezile de vaci la păscut de colo-colo. Sunt 
într-un conflict continuu cu cultivatorii, cărora animalele lor 
le devasteaza câmpurile. Sunt persoane de o aparență gracilă, 
adică înalți și slăbuți, cu tenul deschis la culoare, probabil 
pentru că poartă niște pălării enorme din pai. Ei vorbesc 
limba peulh sau fulfulde. 

Populațiile din etnia Sarakole (sau Soninke) trăiesc în 
vestul țării, în regiunea orasului Kayes, spre Senegal. Este o 
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etnie de comercianți și oameni de afaceri, care voiajază mult 
peste tot în lume, unde de multe ori se stabilesc și formează 
adevărate colonii. Majoritatea însă își lasă familiile acasă și 
pleacă în aventură pentru a câștiga bani. Trimit bani familiilor 
și chiar satelor din care provin, pentru dezvoltarea acestora. 
Construiesc mici spitale, școli, finanțeaza foraje, electrificarea 
locală. Ei vorbesc limba sarakole sau soninke. 

Cei din etnia Malinke, care era și etnia soțului meu, 
locuiesc în regiunea sud-vestică a țării, în jurul orașelor Kita și 
Bafoulabe, pe  malurile fluviului Senegal și spre Guineea, în 
muntii Manding. Sunt totodată cultivatori și cresc și câteva 
animale în jurul caselor, bovine, ovine, caprine și păsări, sunt 
și vânători. Vorbesc limba malinke (mandinka). 

Populațiile din etnia Sonrai, trăiesc în nordul țării, spre 
sudul deșertului Sahara, în jurul orașelor Gao și Tombuctu, pe 
aceeași arie cu cei de etnie Tamasek (sau Tuareg), care sunt 
nomazi, dar dintre care o mică parte s-au sedentarizat, la 
Tombuctu, dar mai ales în orașul Kidal. 

O mare parte dintre sonrai sunt cadre în administrații, 
altă parte sunt mici comercianți, iar alții sunt meșteșugari în 
prelucrarea pielii de animale și fabricarea obiectelor de 
artizanat. Limba vorbită este sonrai. 

Tuaregii nomazi cresc caprine pentru hrana lor și cămile 
pentru comerțul transaharian de plăci de sare, pește și carne 
afumată sau uscată la soare, țesături, parcurgând deșertul 
Saharei în lung și în lat cu imense caravane de cămile pe care 
transportă marfa, cu familiile și chiar cu profesori puși la 
dispoziție de stat, care le instruiesc copiii. Pentru ei nu există 
frontiere și pot circula mii de kilometrii de la o oază la alta.  
Tuaregii care s-au sedentarizat prin orașe fabrică bijuterii din 
argint și le comercializează, mai ales la Tombuctu și la 
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Bamako, în magazine de artizanat. Limba vorbita de ei este 
tamasek. 

O particularitate a tuaregilor este că posedă încă sclavi, 
care se numesc Bela și care fac muncile grele din familia 
stăpânului. Ei provin din copii răpiți de la alte etnii și crescuți 
de mici pentru a-i servi pe tuaregi și mai ales pe soțiile și 
copiii lor. Tuaregii se consideră de origine superioară, adică 
nobili, fiind de aparență deschiși la culoare. Acești sclavi Bela 
se consideră ei înșiși ca făcând parte din familia stăpânului, 
pentru că nu au cunoscut o altă viața și nu se plâng. Este o 
practică tolerată de autorități, ca făcând parte din tradițiile 
locale. 

Etniile Senufo și Bobo trăiesc în sud-estul țării, în 
regiunea Sikasso și sunt cultivatori mai ales de bumbac. Sunt 
foarte muncitori și cultivă câmpuri enorme de aur alb, care 
este prima resursă de export a țării. Vorbesc limba lor 
proprie, dar și bambara. 

Etnia Dogon este renumită pentru tradițiile ei ancestrale 
în legătură cu cultul strămoșilor, astrologia și esoterismul. 
Dogonii locuiesc în niște locuri foarte turistice, pe niște faleze 
muntoase inalte, de acces destul de dificil, în centrul-est al 
țării, în jurul orașului Bandiagara. Au niște sate cu case și 
cimitire scobite în stânci pe înălțimi, unde viața este dificilă 
din cauza lipsei de apă, pe care trebuie să o aducă din vale. 
Sunt faimoși pentru Festivalul și dansul măștilor, pe care le 
scot odată la 7 ani, când sute de turiști afluează în aceste 
locuri. Sunt și ei cultivatori și au câmpuri atât pe înălțimi, cât 
și prin văile înconjurătoare, dar mulți dintre tineri au emigrat 
la Bamako sau în alte orașe pentru a avea un salariu, cu care 
își ajută părinții rămași în sate. Sunt renumiți a fi niște 
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oameni foarte integri și își găsesc repede de lucru. Vorbesc 
limba dogon, dar și bambara. 

Raporturile dintre diferitele societăți etnice s-au format 
de-a lungul secolelor de istorie comună, pe timpul marilor 
imperii de pe acest vast teritoriu. Imperiul Maliului - între 
secolele 13-15, Imperiul Songhai - în secolele 15-16, Imperiul 
Bambara de Segou - în secolele 17-19, Imperiul Peulh 
Tuculeur (Toucouleur) - în secolul 19. Chiar în zilele noastre 
aceste coabitări între etnii diverse suscită multe glume între 
persoane de etnii diferite. 

În afară de etnii, societatea maliană mai comportă până 
în prezent, cu toate că de manieră mai estompată, o diviziune 
în caste. Aceasta datează de sute de ani, de când țara era 
constituită din multiple regate. Descendenții familiilor regale 
conducătoare sunt considerați nobili, iar descendenții celor 
care îndeplineau diferite funcții sau meșteșugarii care trăiau 
la curtea regală sunt considerați ca fiind persoane de castă. 
Spre exemplu, regatul bambara de Segou fiind condus de 
Biton Coulibaly, familiile Coulibaly sunt considerate nobile. 
Familiile Keita și Konate fiind descendente ale împăratului și 
eroului de legendă Sundiata Keita, fondatorul Imperiului 
Malian, sunt nobile. Familiile Traore, descendente ale regelui 
de la Sikasso, Tieba Traore, sunt nobile. Familiile Toure, 
descendente ale întemeietorului imperiului Wasulu 
(Wassoulou) Almamy Samory Toure, sunt nobile. 

La curtea regală trăiau muzicienii, trubadurii, numiti 
grioți în Mali, din familiile Diabate și Kuyate, care cântau 
laude regelui și familiei și îi amuzau. Aceștia au asigurat 
tradiția muzicală până în zilele noastre. Ei sunt și depozitarii 
istoriei orale a Maliului și a diferitelor familii regale. Până azi, 
aceștia cântă Marea Epopee Manding, cu istoria lui Sundiata 
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Keita. De asemenea, ei sunt maeștrii necontestați ai 
cântatului pe instrumentul tradițional cu corzi numit cora. 
Alte caste erau cordonierii, adică cizmarii, care fabricau șei de 
piele pentru cai sau pantofi și sandale pentru familia regală, 
fierarii, bijutierii, croitorii, țesătorii, pescarii (bozo) și alte 
categorii de meșteșugari. Ei și familiile lor erau hrăniți sau 
plătiți de către familia regală pentru munca lor. Erau 
considerați casta inferioară. Bărbaților de castă le era interzis 
să se căsătorească cu o fată nobilă. Inversul era permis, ca un 
nobil să se căsătorească cu o fată de castă inferioară, dar nu 
era bine văzut. 

De asemenea, era de neconceput ca un nobil să practice 
o meserie rezervată oamenilor de castă. Spre exemplu, când 
marele cântăreț modern de renume internațional, cu voce de 
aur, Salif Keita a început să cânte, să înregistreze discuri în 
Franța și să facă spectacole, a fost foarte criticat, mai ales în 
familia lui, care era nobilă, dar succesul lui fiind imens, până 
la urma criticile au încetat. 

Încet, încet, aceste diferențe în societate bazate pe 
ascendență versus descendență s-au estompat, mai ales ca 
acum mulți intelectuali provin și din aceste vechi caste și unii 
ocupă funcții importante în stat. 

Despre căsătorie 
Există mai multe feluri de căsătorii: civilă, religioasă și 

tradițională. Căsătoria civilă este căsătoria legală, oficială, în 
fața unui ofițer de stare civilă, la primărie și în urma căreia se 
eliberează un certificat de căsătorie și un carnet de familie. Ea 
are loc în fața a doi martori, după ce viitorul soț a plătit o 
dotă, adică o sumă de bani familiei soției. Dota este mai mare 
pentru o fată celibatară tânără decât pentru o femeie 
divorțată. Cuplul trebuie sa aleagă în timpul căsătoriei civile și 
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tipul de căsătorie pentru care optează, monogamă sau 
poligamă și acest lucru este înscris în actul de căsătorie.  
Pentru musulmani, poligamia permite în mod legal soțului să 
se căsătorească cu până la 4 soții. Singurele condiții sunt ca 
soțul să plătească o dotă la căsătoria cu fiecare soție și să-și 
trateze soțiile în mod egal. În societatea tradițională, 
poligamia este cea mai frecventă, iar prima soție este aleasă 
de obicei de către mama soțului dintre numeroasele nepoate 
din familie. Cuplurile tinere, intelectuale optează de obicei 
pentru căsătoria monogamă. Cu timpul însă, din diferite 
cauze, opțiunea poate fi schimbată. 

Petrecerile cu ocazia căsătoriei au loc în mod tradițional 
separat în familiile soțului și a soției, sub niște corturi mari 
instalate în stradă, unde se aduce multă mâncare și băuturi 
răcoritoare, de obicei fără alcool. Se dansează în stradă în 
muzica de tam-tam, femeile separat, bărbații separat. 
Imediat după căsătoria civilă, cuplul însoțit de un cortegiu de 
prieteni merge sa salute pe părinții și rudele apropiate în 
familiile lor și participă la petrecerile organizate în cele două 
familii de origine. Unele cupluri moderne sau care au 
mijloace materiale fac această petrecere cu cele două familii 
reunite într-un restaurant. După căsătorie, cuplul petrece o 
săptămână în camera nupțială. 

Legea spune că o căsătorie religioasă în fața unui imam 
trebuie sa aibă loc după căsătoria legală, dar în fapt ea are loc 
înainte. La cuplurile creștine ea are loc la biserică, după 
căsătoria civilă. Căsătoria tradițională este angajamentul luat 
înainte de căsătorie, între două familii, pentru această 
căsătorie. Este un fel de logodnă, unde familia viitorului soț 
vine și cere mâna unei fete familiei acesteia cu un griot și 
unde se fac înțelegerile între familii despre dotă și regimul 
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ales, monogamic sau poligamic. De fapt, grioții familiilor 
respective fac demersurile premergătoare. Unele cupluri 
rămân căsătorite numai prin această căsătorie tradițională, 
mai ales dacă viitorul soț este deja căsătorit în regim 
monogamic și nu a putut să-și convingă prima soție să 
schimbe regimul în poligamic. Iar soțul trăiește în concubinaj, 
făcând naveta între cele două familii. În unele cazuri se 
ajunge la divorț cu prima soție, dacă aceasta nu acceptă 
regimul poligamic. Dar dacă au copii împreună, până la urmă 
aceasta acceptă. 

Dota plătită de soț în momentul căsătoriei are 
repercusiuni asupra statutului soției în familia soțului, mai 
ales dacă locuiesc împreună. Ea este considerată ca un fel de 
sclavă cumpărată a familiei, mai ales dacă nu este 
independentă din punct de vedere financiar și nu are un 
statut profesional și social care să-i permită să se impună. 

Este foarte rar ca un soț poligam să-și trateze în mod egal 
toate soțiile. Este evident că există întotdeauna o favorită. Pe 
de altă parte, fiecare soție încearcă să-și atragă favorurile 
soțului pentru ea și copiii ei. Pentru acest lucru, soțiile duc o 
luptă continuă, se coalizează unele împotriva celorlalte și cu 
alți membri ai familiei, sunt certuri neîncetate în familie, ceea 
ce face ca atmosfera în sânul familiilor poligame să fie 
execrabilă și copiii să sufere. Soțul meu provenea dintr-o 
familie poligamă, dar nici unul dintre numeroșii lui frați nu a 
optat pentru poligamie, ceea ce este curios și vrea să 
însemne că nu au fost prea fericiți în marea familie poligamă 
a tatălui lor. Unii soți poligami cred că rezolvă problemele 
între două soții aducând o a treia sau o a patra soție. Dar în 
fapt ei le agravează. Mai ales că problemele materiale devin 
din ce mai accentuate. Pentru că un salariu normal nu poate 
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întreține o familie din ce în ce mai numeroasă. Atunci soțiile 
sunt obligate să-și găsească o activitate lucrativă, de obicei în 
domeniul comerțului, pentru a se întreține pe ele, pe copiii 
lor și câteodată chiar pe soțul lor. 

Se pare că reducerea numărului de soții la 4, prin 
adoptarea religiei musulmane, a fost o evoluție pozitivă. 
Pentru că, în societatea tradițională, care era mai mult rurală, 
numărul soțiilor nu era limitat. A avea multe soții, însemna a 
avea mulți copii și multe brațe de muncă pentru a cultiva 
mult pământ. Iar cu cât o familie era mai mare, cu atât era 
mai stimată. 

În mod tradițional cuplului nou format i se atribuie o 
cameră, ca sa trăiască în concesiunea familiei soțului. Dar 
adesea, cuplurile moderne mai individualiste sau din lipsă de 
spațiu în concesiunea familială își închiriază o casuță sau un 
mic apartament și trăiesc separat. Când trăiesc în 
concesiunea familială este un avantaj pentru ei, pentru că fac 
economie de plată a unei chirii, iar la nașterea copiilor, toată 
familia ajută la creșterea lor, mai ales bunicile. În cazul 
traiului separat, cuplul trebuie să angajeze o bonă care să se 
ocupe de îngrijirea copiilor, mai ales dacă soția lucrează în 
afară. Dacă face comerț pe cont propriu, când copilul este 
mic, îl leagă cu un pagne16 pe spatele ei și pleacă cu el și cu 
mărfurile de vânzare pe un platou sau într-un lighean în 
echilibru pe cap. Nu este rar să mai aibă și alt copil mic de 
mână. La țară, mama merge cu bebelușul pe spate să-și 
cultive câmpul. Femeile simple sunt foarte curajoase și 
întreprinzătoare și fac tot felul de sacrificii pentru copiii lor, 
care adesea sunt numeroși. 

 

16 Veșmânt ușor din pânză, alb sau viu colorat, purtat în țările calde (N.E.). 
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Despre deces 
După decesul unei persoane de religie musulmană, 

înmormântarea are loc de obicei în 24 de ore. Ea poate avea 
loc în maximum 72 de ore, dacă sunt așteptate rude 
apropiate din străinătate pentru ceremonie. Se montează un 
cort în stradă sau pe un loc public din apropierea domiciliului, 
cu multe scaune, unde se așează toți cei veniți să aducă un 
omagiu persoanei decedate. Defunctul este îngropat gol după 
ce corpul a fost spălat, înfășurat numai într-o pânză albă 
(giulgiu) și după aceea într-o rogojină. Corpul este dus de 
către bărbații din familie (copii, frați, unchi), mai întâi la 
moscheea din cartier, unde un imam și toți cei prezenți se 
roagă lui Dumnezeu (Allah) pentru iertarea păcatelor 
răposatului și pentru odihna în pace a sufletului său. După 
aceea, corpul este dus și îngropat în cimitirul musulman cel 
mai apropiat. Femeile nu participă la înmormântare, nu merg 
la cimitir. Chiar dacă răposata este o femeie, tot bărbații se 
ocupă de înmormântare, după ce femeile au preparat corpul. 
În acest răstimp, văduva îmbracată în haine de culoare 
albastră, împreuna cu femeile din familie și de prin vecini, 
sunt așezate în casă și se roagă și ele pentru defunct, până la 
revenirea bărbaților de la cimitir, când împreună cu imamul 
se face o ultimă rugăciune acasă de către toți cei prezenți. La 
sfârșitul rugăciunii, toată lumea pleacă la casele lor, după ce 
fiecare a trecut prin fața bărbaților din familie și i-a prezentat 
condoleanțele. Unele persoane dau plicuri cu mici sume de 
bani pentru ajutorarea familiei defunctului. 

Văduva în vârstă de procreare nu trebuie să iasă din casă 
timp de 4 luni, pentru a nu fi vreun litigiu în legătură cu 
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recunoașterea paternității unui copil născut după decesul 
soțului. La sfârșitul perioadei de văduvie, văduvei i se 
propune căsătoria cu unul dintre frații defunctului, dacă vrea 
să rămână în familie. Acest obicei se numește levirat. Dacă 
văduva nu acceptă, ea este obligată să plece din familia 
defunctului, dar copiii orfani rămân să fie crescuți în familie. 

Cu ocazia decesului se face pomană (sacrificii), sub forma 
de mâncare distribuită cersetorilor, se taie o vită sau un 
berbec și carnea este distribuită vecinilor, săracilor. De 
asemenea, se fac sacrificii și rugăciuni pentru defuncți la o 
săptămână, la 40 de zile (când se distribuie fraților și săracilor 
hainele defuntului) și la un an. De obicei, în cazul oamenilor 
simpli, mormintele nu sunt amenajate și sunt chiar lăsate fără 
o piatra tombală cu numele. Doar personalitățile o făceau. 
Pentru că ar fi costat destul de mult, iar după ei veneau 
fanatici musulmani care spărgeau mormântul. Familia soțului 
meu a fost foarte încurcată când cumnata mea, venită din 
Franța cu fata ei, la vreo 10 ani după deces, a vrut sa meargă 
la cimitir să se roage la mormântul soțului ei, iar ei nu au mai 
regasit locul unde fusese îngropat. De câțiva ani se permite 
totuși să amenajezi mormântul, făcând o cerere la primărie. 
Iar cimitirele au gardieni plătiți de primărie care păzesc 
mormintele. Noi am amenajat mormântul soțului meu, iar 
băieții mei au constatat recent ca este neatins. 

Despre copii 
Nașterile au loc de obicei în maternitățile din centrele 

medicale de cartier, cu ajutorul moașelor diplomate de stat 
sau la maternitățile din spitale, cu ajutorul specialiștilor 
obstetricieni, dacă nasterile  sunt mai complicate. În mediul 
rural, ele au loc cu ajutorul matroanelor tradiționale. 
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 La naștere, nou-născuții sunt declarați la starea civilă din 
primării, pentru a obține certificatul de naștere. La o 
săptămână după naștere, copiii de religie musulmană sunt 
botezați. Ceremonia are loc dimineața, la ora 6, când imamul 
de la moscheea din cartierul de domiciliu vine în familie, face 
rugăciuni, dă numele copilului și îi rade capul. La ceremonie 
sunt prezenți bărbații din familie și câțiva prieteni invitați, 
care după aceea iau micul dejun împreună cu imamul. La 
sfârșitul micului dejun, bărbații și imamul pleacă la treburile 
lor. După-amiaza, se întrunesc femeile din familie și 
prietenele, care aduc cadouri bebelușului și mamei lui, 
mănâncă, cântă și dansează împreună până seara. 

Nașterea unui copil este o binecuvântare într-o familie, 
mai ales dacă este băiat. Femeile care nu pot procrea sunt 
desconsiderate în familie și foarte nefericite. 

Este de observat că în societatea maliană petrecerile cu 
ocazia diferitelor evenimente, botez, căsătorie, diferite 
sărbători, au loc separat între bărbați și femei. 

Copilul, dacă este băiat, este circumcis (tăierea împrejur a 
prepuțului, adică a pielii care acoperă glandul penisului) de 
mic, la spital de către un chirurg sau într-o formație sanitară.  
Dar mulți, mai ales în brusa17, practică această operație în 
maniera tradițională, cu ajutorul unui fierar. 

Înainte, circumcizia făcea parte dintr-o ceremonie rituală 
de inițiere la viața de adult, pentru un grup de tineri din 
aceeași generație, pe la 15 ani, care mergeau împreună cu 
adulți în brusa, unde erau supuși la diferite probe. Aceste 
probe îi învățau să fie bărbați curajoși, să fie solidari cu un 

 

17 Brusa - formație vegetală din regiunea tropicală de stepă, în care 
predomină arbuștii (https://dexonline.ro/definitie/Brusa). 
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grup, să se descurce singuri, să vâneze cu arcul sau cu pușca 
tradițională, să-și prepare singuri de mâncare, să nu se 
plângă. După care erau circumciși pe viu de un fierar, cu un 
cuțit și nu se întorceau acasă decât după ce erau complet 
vindecați. La întoarcere erau întâmpinați cu bucurie și erau 
sărbătoriți ca niște eroi de către familiile lor. 

Fetitele erau și ele excizate de mici, de către femei 
forgerone traditionale, adică li se tăia cu o lamă de ras  
complet sau parțial clitorisul, care se zicea că este o rămășiță 
a organului sexual masculin ce nu trebuie să se găsească la 
femei și câteodată și buzele mici ale vulvei, care se găsesc la 
intrarea vaginului feminin. Dar aceasta excizie la fetițe este 
combătută în zilele noastre, pentru că lasă la femei sechele 
cicatriciale organice și psihologice importante (frigiditate, 
nașteri dificile). 

 În unele etnii (peulh) se practică chiar înfibularea, adică 
coaserea împreună a buzelor care se găsesc de o parte și de 
alta a vulvei, lăsând numai un orificiu minuscul pentru 
scurgerea sângelui menstrual, pentru a fi sigure că fetițele 
vor ajunge să fie virgine în momentul căsătoriei. Această 
înfibulare se desface înainte de căsătorie de către o fierăriță 
sau chiar de un chirurg. Unele fete nici nu știu că au suferit 
această înfibulare fiind copile și noaptea nunții se transformă 
într-un calvar. 

Despre obiceiurile culinare 
Aprovizionarea cu alimente de bază și prepararea 

acestora este o problemă foarte importantă în familiile 
maliene, ca peste tot. Soțiile, câteodată ajutate de tinere 
servante, se ocupa de aceste lucruri zi de zi. 

Piețele sunt bine aprovizionate cu carne proaspătă de 
vită sau de berbec, pește proaspăt sau afumat, păsări și tot 
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felul de legume și fructe. La Bamako există o piață mare 
centrală, dar și în fiecare cartier există piețe mai mici. Pentru 
produse europene sau pe bază de carne de porc, precum și 
pentru bputuir alcoolice există câteva supermarketuri ținute 
de malieni de origine libaneză. 

În cartiere, pe fiecare stradă există pravalii cu produse de 
primă necesitate, deschise aproape tot timpul. Există și 
numeroase brutării, care fac o pâine delicioasă, sub formă de 
baghete mai mari sau mai mici și unele produse de patiserie. 
Sunt deschise aproape încontinuu și găsești pâine caldă 
dimineața, la prânz și seara. 

În capitală și în orașe, cuplurile moderne sau familiile mai 
mici care locuiesc în apartamente s-au obișnuit să gătească 
pe gaziniera cu butelie de gaz, însă în familiile tradiționale, 
unde mai multe generații trăiesc împreună, numărul de 
persoane care mănâncă poate depăși 30. De aceea, 
cantitatea de mâncare preparată este destul de importantă, 
aproape ca la o cantină, fiind gătită în curte, pe niște pirostrii, 
la foc cu lemne, în niște oale uriașe. Și aprovizionarea familiei 
cu alimente de bază se face lunar, în cantități uriașe. 
Cerealele ca orezul, porumbul și meiul sau zahărul sunt 
cumpărate în saci de 100 de kg, uleiul de gătit, cu bidoanele 
de 10 litri, pasta de roșii, în cutii de 1kg, există cutii cu lapte 
concentrat, iar proviziile sunt ținute în cămară, sub cheie, de 
către șeful familiei. În fiecare zi este scoasă cantitatea 
necesară. Carnea sau peștele, legumele și alte condimente 
sunt cumpărate în fiecare zi proaspete de la piața cea mai 
apropiată de către soția care este de serviciu și căreia i se 
înmânează prețul condimentelor, adică prețul cumpărării 
celorlalte lucruri necesare pentru prepararea mâncării. În 
prepararea hranei, alimentele de bază sunt cerealele. 
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Micul dejun tradițional constă într-o fiertură de orez 
(bouillie) sau de făină de mei, sub formă de mici biluțe fierte, 
numită moni, cu zahăr și lapte concentrat sau lapte bătut, 
care ține de foame până la masa de prânz. Eu apreciam 
foarte mult moni. Familiile mai mici au adoptat cafeaua cu 
lapte pentru adulți sau cu cacao pentru copii, cu tartine de 
pâine cu unt și gem sau miere locală. Pâinea locală, făcută în 
brutăriile din fiecare cartier sub forma de baghete, este 
foarte gustoasă, mai ales când este caldă, dimineața. 
Câteodată, cafeaua cu lapte este servită cu niște galete din 
faină de mei care se numesc frufru și sunt foarte gustoase. 

La prânz, de obicei, cei care lucrează în oraș au pauză de 
2 ore și, dacă locuiesc departe, nu au timp sa meargă la masă 
în familii și mănâncă la cantine de întreprindere sau la mici 
restaurante de cartier. Alții se mulțumesc cu un sandviș 
preparat pe loc, cu o jumătate de baghetă de pâine cu carne 
friptă, de câte o vânzătoare ambulantă de frigărui. 

În familii, la cantine sau la restaurantele de cartier, 
meniul de prânz constă în cereale, orez, porumb sau mei, sub 
forma unui fel de mămăligă, la care se adaugă diverse sosuri 
cu carne de vită, pui sau pește cu legume în sos tomat, cu sos 
de ceap (yassa) sau cu pastă de arahide (mafe) sau cu sos 
verde din spanac sau frunze de baobab. 

Sâmbăta și duminica nu se lucrează și aproape toată 
lumea mănâncă în familie. Meniurile sunt aproape 
întotdeauna un fel de pilaf cu pește proaspăt pescuit în Niger, 
care se numește capitain, cu carne foarte albă și fără oase 
mici, cu legume (riz au gras sau zame) sau fonio, o cereală 
locală care arată ca un fel de nisip gri și care se prepară 
precum cuscusul arab la abur, servită cu sos tomat cu carne 
de pui și legume. 
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De sărbători, se taie câte un berbec sau o vită sau mai 
multe păsări și se fac mai mai multe feluri de mâncare și 
carne friptă. Familiile mai bogate servesc înainte și aperitive 
pe bază de diferite legume proaspete, morcovi, castraveți, 
roșii, rase sau tăiate felii, decorate cu ouă fierte tăiate felii și 
sos vinegretă sau maioneză. De obicei nu se servește desert 
la masă, dar toată lumea, adulți și copii, mănâncă între mese 
fructe, portocale, mandarine, mango, banane. Câteodată, 
dacă șeful familiei este bine dispus și are bani, cumpără 
duminica prăjituri de la cofetarie pentru copiii familiei. De 
sărbători, unii părinti își duc copiii la patiserii (cofetării), unde 
le oferă prăjituri și băuturi răcoritoare.   

La masa de seară, se mănâncă de obicei cuscus făcut din 
mei mare (sorgo), cu sos cu carne și frunze verzi de fasole sau 
baobab sau to, un fel de mămăligă de faină de mei sau de 
porumb, cu sos de bame și sos tomat cu carne sau cu pește 
afumat. Pentru seara, în familiile mai moderne se mai fac 
cartofi pai cu carne friptă sau mâncare de cartofi cu carne, 
fasole verde cu carne, iahnie de fasole boabe sau paste cu 
carne. Ori pur și simplu cumpără pizza de la restaurantul din 
cartier. 

Făina de cereale necesară pentru prepararea de moni, to, 
cuscus și fierturi este făcută sau la morile electrice din cartier 
contra cost sau cerealele se pisează de manieră artizanală de 
către servantele din familii, în niște piulițe enorme, scobite în 
lemnul unui trunchi de arbore, cu niște piloni din lemn cam 
de vreun metru. Dimineața, în cartierele tradiționale este un 
adevărat concert de pisăloage care pisează cerealele în 
cadență. 

Familiile mici mănâncă împreună la masă, în farfurii și cu 
tacamuri. În familiile mari este un alt sistem. Se mănâncă pe 
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jos, în mai multe grupuri. Un grup al bărbaților, un alt grup al 
femeilor și un altul al copiilor. Se așterne într-un loc curat, pe 
o verandă sau chiar în curte, sub vreun arbore, câte o 
rogojină pentru fiecare grup, pe care se așază mâncarea într-
un lighean mare sau pe un platou mare. În jurul lui se așază 
grupul, pe niște scăunele mici sau pe vine și fiecare se 
servește cu câte o lingură sau cu mâna dreaptă, spălată. 
Înainte de masă și după masă, toată lumea își spală mâinile la 
robinet sau turnându-și apă dintr-un ceainic cu apă special 
întrebuințat pentru abluții. Este un mod incomod de a 
mânca, dar este un sistem cu care sunt învățați de mici. 

Mâncarea gătită pe foc de lemne are un gust deosebit de 
bun și, de obicei, malienele știu să gătească foarte bine de 
mici. O singură dată am avut o surpriză dezagreabilă, când 
pastele cu pui care ne-au fost trimise din familie în prima zi 
când am ajuns la postul nostru de la Kita aveau gust de 
săpun. Când soțul meu a semnalat acest lucru bizar în familie, 
au spus că au o servantă nouă, careia i-au spus să spele bine 
puiul, pentru că este pentru nora străină și că probabil, 
crezând că face bine, l-a spălat cu săpun și nu l-a clătit destul 
după aceea, pentru ca sunt în criză de apă potabilă. Am făcut 
haz de necaz. 

În societatea maliană sunt rare invitațiile la masă. În loc 
de invitații, familiile își trimit între ele mâncare caldă, gata 
preparată, în cele mai frumoase cratiți pe care le au. 

Încetul cu încetul, am învățat și eu să prepar mâncăruri 
maliene pentru familia mea, mai ales orez cu sos de pastă de 
arahide (tiga degue), pe care o adorau toți, iar acum și 
nepoții mei (fig. 3). 

Despre veșminte 
Malienele sunt fete și femei foarte elegante. 
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Fetele necăsătorite poartă de obicei ansambluri cu fustă 
lungă și corsaje cu modele variate mulate pe corp, 
confecționate din pagneuri, adică stambe viu colorate. Spun 
de obicei, pentru că, de câțiva ani, domnișoarele conduc 
motociclete pentru a se deplasa și aceste ținute foarte 
elegante, dar incomode au cam fost înlocuite de pantaloni 
sau blugi și bluze, mult mai practice . 

Femeile căsătorite poartă bubuuri, din pagnuri sau din 
mătase, dantele sau broderii (fig. 1), iar pe cap poartă 
turbane din același  material.  Modelele purtate se schimbă 
foarte des și doamnele vin cu ultimele modele de la Dakar 
(capitala Senegalului) sau Abidjan (capitala Coastei de Fildeș). 
La Bamako sunt numeroase ateliere de croitorie care imită la 
perfecție modelele originale și croitorii nu șomeaza deloc. 

  
Fig. 1 Cumnata mea cu soțul ei, 
în bubuuri tradiționale. 

Fig. 2 Eu, în bubu. 

În anumite ocazii, ceremonii oficiale sau sărbători, 
purtam și eu bubuuri (fig. 2), dar în viața de toate zilele 
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preferam rochii simple din pagne, de lungime medie, mult 
mai confortabile. 

Și domnișoarele, și doamnele poartă multe bijuterii. 
Cercei, coliere, brățări și inele. De obicei, în metal aurit, care 
se numește garantat, pentru că este garantat să dureze cel 
puțin 10 ani. Dar la ceremonii, căsătorii, botezuri, spectacole, 
ele poartă bijuterii de aur 18 karate, făcute în Mali sau de 24 
de karate, aduse de  la Mecca. Ca și la haine, bijutierii malieni 
pot repoduce după catalog orice bijuterie. Fetele și femeile 
de la țară poartă bijuterii făcute artizanal, din mărgeluțe 
colorate. 

Coafurile fetelor și doamnelor sunt făcute sub formă de 
codite (trese) care sunt aranjate în diverse forme, câteodată 
foarte sofisticate, care poartă fiecare câte un nume. În 
ultimul timp se purta părul defrizat și coafarea lui la moda 
europeana. Nici saloanelor de coafură nu le lipsesc clientele. 

Doamnele și domnișoarele întrebuinteaza tot felul de 
produse de înfrumusețare și chiar de albire a pielii, care 
produc la unele persoane, care exagerează sau care folosesc 
creme pe bază de cortizon, dermatoze cu iritația pielii și chiar 
cancer de piele sau unele boli ca diabetul iatrogen. 

Nu le lipsesc parfumurile artizanale pe bază de tămâie, 
mirtă (usulan) sau de import. 

Și bărbații poartă ansambluri 3 piese, adică pantalon, 
camașă și bubuu, pentru ceremonii, sărbători sau vinerea, la 
moschee. Dar în viața de toate zilele, la serviciu, ei poartă 
ansambluri ”trois poches”, adică 3 buzunare din stofe subțiri 
sau, cei tineri, pantaloni sau blugi și cămașă. Bărbații mai în 
vârsta poartă bonete pe cap. 
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Despre câteva persoane cunoscute în Mali 
În timpul îndelungatei mele șederi în Mali, am cunoscut 

foarte multe persoane, dintre care unele mi-au devenit 
prietene, cu care sunt până în prezent în contact virtual, iar 
altele m-au marcat prin povestea lor de viață sau prin curajul 
lor. 

Bineînțeles, când am ajuns acolo, am căutat să aflăm 
dacă mai sunt români la Bamako. Din păcate, chiar înainte de 
plecarea spre primul nostru post de la Kita, am făcut 
cunoștința unui cuplu mai în vârstă de români, care erau în 
Mali de 2 ani și cu care ne-am văzut de vreo 2 ori. Domnul, 
care era inginer, lucra la proiectarea barajului hidroelectric de 
la Selingue, aflat pe Sankarani, un afluent al fluviului Niger, iar 
doamna era casnică. 

La Kita, prietena mea cea mai bună era o moașă maliană, 
Aminata S., o doamnă cam de vârsta mea. Avea un suflet 
foarte bun și era foarte săritoare. M-a învățat sa fac unele 
mâncăruri maliene. Iubea foarte mult copiii. Din păcate, ea 
însăși nu a putut avea copii și a adoptat o nepoată, pe care a 
crescut-o. Soțul ei s-a căsătorit cu o a doua soție, cu care a 
avut mult doritul moștenitor. Prietena mea a suferit în tăcere, 
dar până la urma a acceptat situația. Soțul ei s-a îmbolnăvit 
subit de o boală gravă și a decedat chiar înainte de plecarea 
noastră definitivă de la Kita.  Am reluat relațiile când ne-am 
regăsit la Bamako. după mai mulți ani. Tocmai își căsătorise 
nepoata pe care o crescuse.  

Persoane foarte interesante și serviabile erau și cele 6 
călugărițe canadiene plus 3 novice (candidate la călugărie) și 
călugărița infirmieră  franceză de la misiunea catolică, cu care 
colaboram și ne frecventam (fig. 4). Ne invitam reciproc să 
luăm masa împreună, din timp în timp. Erau persoane foarte 
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active, care se ocupau de școală și de infirmeria din cartierul 
catolic al orașului, dar ajutau și pe musulmani sau pe animiști 
(persoane care cred în protecția spiritului strămoșilor). Așa 
am cunoscut bucătăria canadiană, unde gustul sărat este 
amestecat cu gustul dulce. Spre exemplu, la o friptură de 
porc adăugau lângă garnitura de cartofi și dulceață de mango. 
Am învățat cu ele foarte multe lucruri despre Canada, fără sa 
știm că mai târziu unul dintre băieții nostri se va stabili cu 
familia în această țară și că vom face mai multe voiaje acolo. 
De fapt, soțul meu a mers în Canada încă din 1974, cu o 
delegație de la Primăria din Kita, pentru a oficializa 
îngemănarea dintre acest oraș malian și un mic orașel 
canadian, numit Dolbo. 

 
 

Fig. 3 Orez cu sos de pastă de 
arahide, preparat de fiul meu la 
cererea copiilor lui.  

Fig. 4 Călugărițele de la Kita 

Mai erau două familii de cooperanți francezi din 
domeniul agriculturii, cam de vârsta noastră, cu care ne 
întâlneam din timp în timp ca să mergem în câte o excursie 
sau să dansăm sâmbăta seara la centrul cultural sau la un 
pahar de vorbă. 

Reinstalați la Bamako după venirea din Franța, prima 
persoană pe care am cunoscut-o a fost un domn foarte 
simpatic, care era reprezentantul economic al României la 
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Bamako (fig. 8). Ne-am împrietenit cu dânsul și am făcut 
multe activități împreună, pentru că era de un an în post și 
cunoștea multe locuri de care noi nu aveam habar. Am fost în 
excursie la barajul de la Selingue, nou construit, am mers la 
picnic în brusa de pe malul fluviului Niger, ne-a făcut 
cunoscut un mic restaurant unde se preparau delicioși 
porumbei umpluți. Prin dânsul am cunoscut alți 3 români, 
care veniseră să acompanieze niște mașini de teren ARO pe 
care le importase un comerciant malian. Am organizat la noi 
o masă cu specific românesc, fiecare aducând ce avea. 
Românii nou veniți au adus țuică, brânză telemea, salam de 
Sibiu, eu am făcut sarmale, mămăliguță și chec și a fost 
formidabil. Din păcate, unul dintre români a făcut un furuncul 
mare din cauza căldurii, dar a fost eficient tratat. După 2 ani, 
domnul reprezentant a fost mutat în altă parte și nu a fost 
înlocuit. 

Încetul cu încetul, am cunoscut cupluri mixte de vârsta 
noastră, care lucrau mai toți în domeniul sănătății. Un inginer 
malian geolog, cu soția unguroaică, care  ne-au devenit foarte 
buni prieteni, un pediatru malian, cu soția cehă, un farmacist 
malian, directorul fabricii de medicamente, cu soția dentistă 
tot cehă, un chirurg stomatolog malian, cu soția dentistă 
rusoaică și am format pe nesimțite un club al doamnelor din 
est (fig. 7). Copiii noștri erau cam de aceleași vârste și au 
devenit și ei prieteni. Ne întâlneam când la unii, când la alții 
sau făceam excursii sau alte activități împreună (am mers la 
piscină împreună cu copiii, revelioane, aniversări). Cu 
doamnele din vest contactul a fost mai dificil, mai ales după 
plecarea cumnatei mele franțuzoaice, care l-a acompaniat pe 
soțul ei, numit în diferite țări africane ca reprezentant F.A.O. 
(Fondul Mondial pentru Agricultură). 
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Trebuie totuși să menționez un cuplu francez cam de 
vârsta noastră (fig. 5), cu care am devenit prieteni după ce l-
am tratat cu succes pe unul dintre cei 3 copii ai lor. Domnul 
era reprezentantul unei importante societăți, iar doamna, 
casnică. Am rămas prieteni până acum și au venit să mă vadă 
chiar în Romania. 

După câtva timp, am mai cunoscut și alte doamne 
românce la Bamako. 

  
Fig. 5 Cu cuplul francez P., în 2008. Fig. 6 Cu E.D., la revelionul 1990. 

Într-o zi, prin 1981, ne-am pomenit acasă cu un cuplu de 
tineri europeni foarte drăguți, cu un băiețel de vreo 4 ani de 
mână, care s-au prezentat: dânsul, J.-P.D., fiind francez, iar 
dânsa, soția lui, E.D., româncă din Timișoara (fig. 6). Locuiau 
în Mali de vreo 3 ani, la Koutiala, capitala aurului alb, 
bumbacul, un orașel în sud-estul țării, la vreo 400 de km de 
Bamako. Domnul era inginer agronom, iar doamna, de 
formație chimistă, era casnică și aștepta al doilea copil. Am 
simpatizat imediat cu acest cuplu, iar doamna va deveni cea 
mai bună prietenă a mea. După întoarcerea doamnei din 
Franța, unde născuse, la scurt timp, domnul a fost transferat 
la Bamako, la sediul companiei pentru care lucra. Locuiam în 
cartiere cam îndepărtate, dar totuși ne vedeam cam o dată 
pe săptămână. Ea era o gospodină foarte bună, cum zicea 
soțul meu. De Crăciun, pe care de obicei îl petreceam 



312 

 

împreună, făcea friptură de curcan umplut la cuptor, care era 
excelentă. De asemenea, era specialistă în prăjituri. Făcea tot 
felul de fursecuri și biscuiți, iar cozonacii ei cu mac sau cu 
nucă erau delicioși. Eu nu am reușit niciodată să prepar 
aceste lucruri. Am încercat, dar după ce am ratat de vreo 
două ori, m-am marginit la lucruri mai puțin complicate, ca 
supă de pui cu găluște, friptură de pui, salată de boeuf, 
sarmale, checuri, plăcintă cu mere. Am fost prietene în Mali 
până în 2004, când au plecat în Uzbekistan, altă țară unde se 
cultivă bumbacul, unde soțul ei a fost mutat. Era o fată foarte 
săritoare. Când eu m-am pensionat și m-am plâns ca nu pot 
sta inactivă de la 55 de ani (pentru că așa era legea pe atunci 
în Mali), imediat ea s-a gândit și m-a recomandat unei 
prietene a lor, franțuzoaică, care avea un hotel și voia sa 
deschidă un cabinet medical de întreprindere pentru 
supravegherea  medicală a celor 80 de angajați ai ei. Doamna 
a fost de acord și am mai lucrat încă 10 ani, cu jumătate de 
norma. Și soțul meu îl aprecia pe soțul ei și erau prieteni. Cât 
au fost în această țară, contactul a fost mai rar. De câțiva ani 
soțul ei este la pensie și sunt în Franța, unde ne-am revăzut 
de câteva ori, dar suntem în contact pe internet tot timpul. 

  

Fig. 7 Petrecere la prietena cehă. Fig. 8 Cu reprezentantul economic 
al României. 



313 

 

Tot prin anii ʹ80, am aflat de la coafeza mea că mai este la 
Bamako o doamnă mai în vârstă, franțuzoaică de origine 
română, profesoară de franceză și mi-a dat coordonatele 
dânsei. De altfel, am constatat că locuia nu departe de noi, 
într-un apartament micuț, înconjurată de cărți și de bibelouri. 
L.L. era o doamnă de vreo 60 de ani, încă foarte frumoasă, 
bine coafată și foarte elegantă în bubuurile pe care le 
adoptase ca stil de îmbrăcăminte (fig. 9).  A fost foarte 
bucuroasă să mă cunoască și mi-a spus imediat povestea ei 
de viață. Era unicul copil al unui profesor și director de școală 
din Botoșani. După bacalaureat, părinții ei au trimis-o în 
Franța, să facă filologia. A devenit profesoară de limba și 
literatura franceză și s-a căsătorit cu un medic francez din 
Dijon. Au avut o singură fată, care la rândul ei a făcut filologia 
și a devenit profesoară de franceză. Fata lor s-a căsătorit cu 
un tânăr malian care a făcut dreptul în Franța. Era pe la 
începutul anilor ʹ60, când Maliul a devenit independent și 
avea nevoie de cadre. Tânărul cuplu a venit și s-a instalat în 
Mali. La epoca când am cunoscut-o eu pe doamna L.L., 
ginerele ei era Procurorul general al Maliului. Când și-a 
pierdut soțul, doamna L.L. și-a vândut totul în Franța și a 
venit să trăiască în Mali, alături de fata ei și de cei 4 frumoși 
nepoți. Era în Mali de vreo 10 ani, se adaptase foarte bine, 
iubea țara și malienii. De când venise în Mali, a continuat să 
lucreze sub contract, ca profesoară de franceză într-un liceu 
din Bamako. Elevii ei o iubeau foarte mult. Era o doamnă 
foarte bună la suflet și îi ajuta cu ce putea pe elevii săraci, dar 
silitori, cu cărți, cu mâncare și chiar cu bani. Fata ei câteodată 
se supăra și găsea că unii profitau de bunătatea dânsei. Avea 
2 nepoți și 2 nepoate, foarte drăguți și inteligenți. Era 
bucuroasă ca trăiește nu departe de ei. Ducea dorul României 
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și al Botoșaniului, mai ales că la moartea tatălui ei, în vremuri 
tulburi, imediat după război, nu a putut sa obțină viza de 
intrare în România pentru a participa la înmormântare. Când 
prima ei nepoată a împlinit 14 ani, a luat-o și au venit 
împreună în România și a mers într-un fel de pelerinaj la 
Botoșani. A fost foarte decepționată: nu a mai găsit nici o 
urmă a casei părintești și nu a mai recunoscut nimic, pentru 
că se facuse sistematizarea orașului și peste tot erau blocuri. 
Noroc că păstrase legătura cu câțiva veri și nepoți ai dânsei, 
cu care s-a revăzut la București. De altfel, am constatat că o 
nepoată a ei, împreună cu soțul acesteia fuseseră colegii 
noștri de an la Facultatea de medicină. 

  
Fig. 9 Doamna L.L. Fig. 10 Invitația la ambasada Chinei. 

Mai târziu, ginerele ei a ajutat-o să construiască o mică 
vilișoară pe un teren pe care îl avea în același cartier cu E.D., 
prietena mea căsătorită cu domnul francez, așa că am format 
un trio care se reunea frecvent și vorbea românește. Era o 
mare plăcere pentru noi, mai tinere, să o ascultăm depănând 
amintirile dânsei din copilărie și tinerețe, iar dânsa se delecta 
cu sarmale și cu cozonaci, de sărbători. Cu fata dânsei, în 
schimb, eu nu prea aveam legături strânse, mai mult de 
politețe. Cu prietena mea E.D., care avea copiii la școala 
franceză, unde dânsa era provizor, era mai apropiată. Copiii 
mei, nefiind francezi, erau la școala publică maliană. Din 
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păcate, doamna L.L. s-a dus la Domnul în anul 2001, la 80 de 
ani, după o scurtă boală, spre regretul tuturor celor care au 
cunoscut-o și a fost înhumată la cimitirul catolic de la 
Bamako. A fost o adevărată Doamnă. 

Prin anii ʹ90, am cunoscut-o pe a treia româncă de la 
Bamako, o doamnă originară din Calarași, V.D., căsătorită cu 
un inginer malian care făcuse studiile în România. Erau de 
vreo doi ani în Mali și aveau o fată și doi băieți. Doamna își 
căuta de lucru, după ce fusese casnică pentru a-si crește cei 3 
copii. După câte am înțeles, în România lucrase în domeniul 
textilelor. Prietena mea, doamna E.D., care a ajutat-o foarte 
mult pe compatrioata noastră, i-a găsit un post de lenjereasă 
la hotelul-restaurant al unei prietene de-a ei, franțuzoaică.  A 
fost mulțumită de acest post și a început să lucreze. Din 
păcate, după câțiva ani, această doamnă s-a îmbolnăvit de o 
boală gravă și a venit în România să se trateze, dar a fost prea 
târziu și a murit prin complicații. Copiii au rămas în grija 
tatălui, care s-a ocupat cum a putut de ei. După ce fata cea 
mare a luat bacalaureatul, a venit să facă studii superioare în 
România, unde s-a stabilit, lucrează și s-a căsătorit. Are un 
băiețel destul de mare, care este campion de karate. Frații ei 
au mers să facă studii în Franța, unde cel mare deja lucrează, 
iar cel mic încă nu a terminat studiile. 

Prin 1988, când mama mea a venit pentru 3 luni la mine 
la Bamako (fig. 11 și 12), am avut o mare surpriză. Am primit 
vizita, la cabinetul meu medical, a unui domn chinez care 
vorbea foarte bine românește. Am rămas practic cu gura 
căscată de uimire. Mi-a spus ca este Însărcinatul cu Afaceri al 
Chinei în Mali, la Ambasada chineză, dar că a făcut studiile în 
România. A intrebat-o pe dentista lui cehă, dacă sunt și 
români la Bamako, iar aceasta, fiind o prietenă, i-a dat adresa 
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cabinetului meu. Era foarte simpatic și prietenos și l-am 
invitat acasă, unde i-a cunoscut pe soțul și pe mama mea. 
După aceea, l-am prezentat celorlalte românce și familiilor 
lor. Era foarte încântat de a ne cunoaște și ne făcea vizite 
inopinate din când în când, pe la fiecare. 

  
Fig. 11 Revelion 1989 cu mama 
mea. 

Fig. 12 La noi in curte, cu familia D. 
și mama mea 

 După aceea, ca să se revanșeze, ne-a trimis câte un 
carton de invitație fiecărei familii (fig. 10), să venim toți 
împreună la un dineu oficial la Ambasada Chinei, la care au 
luat parte și alți funcționari ai Ambasadei. Ambasadorul era 
în concediu și în acest timp el era șeful misiunii diplomatice. 
Era în post fără familia lui. Avea o soție și un copil, care 
rămăseseră în China. 

Ne-au servit foarte multe feluri de mâncare, care erau 
delicioase. Am fost invitați sa luăm loc la o enormă masă 
rotundă, având în mijloc un disc care se învârtea și pe care 
erau expuse platourile cu diferitele mâncăruri, din care 
fiecare se servea. Ca băutură, în timpul mesei, s-a servit ceai 
cald cu iasomie sau bere chinezească. Ca aperitiv pentru cei 
care au vrut să încerce, au servit alcool de orez, care era 
foarte tare, cam ca palinca românească, în niște pahare 
amuzante, pe care când le goleai apărea o femeie goală. 
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La sfârșitul dineului, ne-au invitat în sala de cinema și au 
rulat un film despre China. A fost interesant, o schimbare față 
de rutina zilnică. 

După aceea, am figurat pe lista Ambasadei Chinei, unde 
eram invitați cu diverse ocazii, timp de mai mulți ani după 
plecarea lui din Mali. A fost o cunoștință interesantă. 

O altă persoană foarte interesantă a fost un tânăr de vreo 
25 de ani, foarte descurcăreț, din Iași, S.H. M-a contactat fiind 
în dificultate în Mali, pentru a-l ajuta în calitatea mea de 
Consul onorific al Romaniei acolo. L-am întâlnit și am aflat că 
are nevoie de recomandarea mea ca să obțină vize de tranzit 
pentru Niger și Libia, pentru a-și continua călătoria cu auto-
stopul, începută în România. L-am dus acasă să se spele și să 
mănânce, ca era înfometat și în șlapi. Ne-a povestit mie și 
soțului meu că, după ce a terminat studiile de informatică, a 
vrut sa voiajeze, să cunoască lumea. Plecase din România cu 
vreo 3 luni înainte, cu ceva bani de buzunar, cu care s-a 
descurcat călătorind cu auto-stopul prin Serbia, Italia, până la 
Marsilia, în sudul Franței, unde s-a oprit câtva timp să 
lucreze, pentru că banii lui erau pe sfârșite. După aceea, a 
continuat voiajul prin Spania, Maroc, unde s-a oprit din nou 
să muncească, Mauritania și Senegal. Din păcate, la Dakar a 
dormit pe plajă, unde în timpul somnului i s-au furat micile 
bagaje și portofelul cu bani care era în rucsac. Au scăpat din 
aceasta aventură doar actele și ceva bani, care erau ascunse 
într-un buzunar interior. 

I-am făcut scrisorile de recomandare cerute pentru 
Consulatele Libiei și Nigerului, dar banii pe care-i avea erau 
insuficienți pentru plata vizelor. Atunci a decis să caute de 
lucru. L-am pus să scrie o cerere de angajare, i-am tradus-o în 
franceză și am depus-o la câțiva comercianți, mai ales 
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maliano-libanezi, care aveau mai multe comerțuri și 
magazine și puteau să-l angajeze ca vânzător. Se descurca 
puțin în franceză, dar mai ales în engleză. Aceștia ne-au spus 
să lăsam un număr de telefon și ne vor contacta dacă au 
nevoie să angajeze pe cineva. 

Între timp, a cunoscut prin oraș un tânăr nigerian plecat 
în aventură ca și el și împreună au montat o afacere. Au făcut 
un mic hangar în fața unei școli și au început să facă și să 
vândă clătite cu nutela sau cu dulceață și ceai sau băuturi 
răcoritoare elevilor, în pauză. Clătitele lor au avut un mare 
succes și elevii făceau rând ca să se delecteze cu ele. Nu mai 
pridideau cu făcutul clătitelor. Au putut să-și închirieze o 
cameră unde să doarmă și totul mergea strună. 

După câtva timp, patroana libaneză care avea două 
supermarketuri și un snack-patiserie a telefonat că are nevoie 
de un informatician pentru gestiunea stocurilor din cele 2 
supermarketuri, dacă-l interesează oferta. S.H. nu a stat pe 
gânduri și a acceptat postul, care era bine plătit și avea și 
masa de prânz gratuită în snack. Mai ales că începuseră sa 
aibă probleme cu hangarul unde vindeau clătite, căci nu 
aveau nici un fel de autorizație să ocupe spațiul, nici de a face 
comerț. Erau în ilicit fără să știe, dar i-a depanat ca să trăiască 
un bun moment. Am fost mirată de spiritul întreprinzător al 
acestui tânăr. Sunt sigură că va reuși în viață. Și la munca de 
gestiune informatică de stocuri a făcut față cu brio. Libaneza 
nu mai voia să-l lase să plece, i-a mărit salariul, dar după un 
an și jumătate s-a întors în România, cu ceva economii și cu 
avionul, pentru că situația în Libia se deteriorase și nu-și mai 
putea continua drumul pe acolo și nici planul cu care venise. 
Spunea ca visul lui este să ajungă în Australia. Nu știu dacă și-
a îndeplinit visul. 
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Închei aici aceste câteva amintiri, sperând ca v-au 
interesat. 

Trăind timp de 45 de ani în această țară din Africa de 
Vest, Mali, am putut să cunosc și să mă familiarizez cu 
obiceiurile și tradițiile de acolo, să respect modul lor de viață, 
să adopt unele lucruri care mi s-au părut bune (unele 
mâncăruri), sa dezaprob altele (excizia fetițelor). 

În orice caz, am apreciat faptul că m-am bucurat 
întotdeauna de stimă în familia soțului meu, la locurile de 
muncă și în societate, în general. 
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Ion Lăzăroiu 

Viori, orașe și bijuterii 

M-am format la Ploiești 
Amprenta pe care a lăsat-o Ploieștiul în viața mea, pe 

toate planurile, a fost de neuitat până în zilele noastre. 
Oriunde am mers, în țară și în lume, am făcut referire la 
faptul că sunt din Ploiești, orașul ”aurului negru”, orașul în 
care a fost construită în anul 1857 prima rafinărie de țiței din 
lume și orașul care a făcut ca în statisticile internaționale să 
fie înscrisă informația că prima producție de țiței din lume, 
de 257 tone, a fost înregistrată în România. 

Faptul că în toată copilăria și în primii ani de școală 
vedeam (familia mea locuind în imediata apropiere)  
”valurile” de muncitori care intrau la serviciu sau ieșeau din 
schimb la uzinele ”1 Mai” m-a făcut să nu uit că, până în 
1989, România a ocupat locul II sau III în lume la producția și 
exportul de utilaj petrolier. 

Un punct central în formarea mea a fost Palatul 
Pionerilor din Ploiești, unde am descoperit prima bibliotecă, 
cea de la care cred că am citit majoritatea cărților. La cercul 
de radioamatori am învățat alfabetul Morse și eram foarte 
mândru că aveam un indicativ numai al meu și puteam 
comunica cu alți radioamatori din toată lumea. Încă de 
atunci, căutăm prin atlasuri și diverse cărți informații și 
localizări ale celor cu care corespondam prin aer. La cercul de 
sculptură în lemn mi s-a dezvoltat dragostea față de lemn, 
viața ducându-mă după circa 40 de ani să cunosc una dintre 
cele mai frumoase și interesante forme de prelucrare a 
lemnului și să scriu o carte (în două ediții) despre construcția 
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instrumentelor muzicale cu coarde18. 
O influență importantă asupra mea a avut și faptul că în 

Ploiești locuiam la BarieraUnirii/Râfov, așa că treceam foarte 
des pe lângă Muzeul Petrolului, singurul muzeu din țară de 
acest fel. Vizitându-l de mai multe ori, am înțeles că încă din 
anii 1857 și până târziu în zilele noastre orașul Ploiești a fost 
cel mai important și vechi centru muncitoresc din țară, cu 
oameni cu o mare experință în domeniul industriei 
petroliere. De altfel, la Academia de Studii Economice, în 
lucrările, seminariile și lucrarea de diplomă, am scris despre 
istoria petrolului și despre oamenii din Ploiești care au avut 
în România o mare experiență în domeniul industriei 
petroliere. La facultate am elaborat și prezentat în cercurile 
științifice șapte lucrări științifice, iar practica am ales să o fac 
la Întreprinderea de Comerț Exterior Petrolexportimport, 
unde, când am fost repartizat prin repartiție 
guvernamentală, ”am intrat direct în pâine”, în serviciile 
operative de export-import țiței și produse petroliere (și nu 
în serviciile/departamentele de contabilitate etc). 

Curios e că în acele vremuri nu îmi aminteam de 
profesorul de limba franceză de la liceul ”I.L.Caragiale” din 
Ploiești, domnul Eusebiu Preda și mi-am adus aminte de 
dânsul tocmai într-o țară îndepărtată din America de Sud, în 
Uruguay, unde, la o întrunire a corpului diplomatic, la care în 
general se discuta în limba spaniolă, când m-am apropiat de 
un grup de colegi, ambasadorul Franței a schimbat limba de 
conversație și a continuat în franceză, moment în care, 
așteptând câteva secunde, am făcut o completare la zi în 

 

18 Ion. I. Lăzăroiu, ”Vioara - Reghin orașul viorilor”, editura ARC 2000, 
București 2001. 
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limba franceză. Era vorba despre politica țărilor grupului 
celor 77 (poziția românească fiind foarte apreciată în lume, în 
acele timpuri). După câteva secunde de tăcere (și 
dezaprobare tacită a poziției reprezentantului Franței), 
ceilalți membri ai grupului amintit (din care făceau parte 
ambasadorii Egiptului, R.S.F.Iugoslavia etc) au reluat discuția 
în limba spaniolă. Oricum, cu timpul, majoritatea au 
remarcat că eu puteam conversa, în domenii diverse, în 
limbile spaniolă, franceză sau engleză. Aici trebuie să 
menționez că înainte de anul 1989 am condus două 
ambasade ale României, în Ecuador și în Uruguay19. 

Revin la Ploiești, pentru a spune câteva cuvinte despre 
modul cum prin anii 1950/1960 au devenit ploieșteni unii 
locuitori (am să prezint un caz pe care îl cunosc). Dacă un 
membru al unei familii de la țară (dintr-o comună din 
Prahova, dar și din alte localități) ajungea la Ploiești urmând 
soțul sau căsătorindu-se cu un ploieștean (care avea buletin 
de Ploiești) își aducea majoritatea fraților și surorilor și 
uneori prietenii în oraș, îi caza, îi hrănea din puținul care îl 
avea și îi ajuta până la găsirea unui serviciu și a unei locuințe 
și astfel se formau noi familii de ploieșteni. În zilele noastre, 
copiii și nepoții lor au devenit ploieșteni, mulți uitând de 
unde provin înaintașii lor. Bineînțeles că au mai existat și alte 
moduri de a te stabili la Ploiești, ca de exemplu mutarea cu 
serviciul. 

Tot din anii 1950, îmi aduc aminte cum la ieșirea 
muncitorilor din schimburi de la uzinele ”1 Mai” apăreau 
femei venite din Călugărenii de Prahova cu o damigeană de 

 

19 Ion Lăzăroiu, Un ploieștean călător prin lumea largă, în volumul 
”Ploieșteni călători prin timp și spațiu”, volum electronic, 2021.  
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vin care avea pe gâtul ei o căniță de aluminiu cu care vindea, 
pe puțini bani, vin la doritori. Acest lucru se întâmpla și în 
fața casei în care locuiam, lângă bariera Unirii. Vânzătoarele 
veneau de la Mizil cu trenul, care de cele mai multe ori oprea 
la bariera Unirii pentru a primi liber la intrare în Gara de Sud. 

Viori și alte instrumente muzicale 
În 1990, viața mi-a purtat pașii în județul Mureș, la 

Reghin, unde am întâlnit oameni talentați care construiau 
instrumente muzicale (viori, viole, violoncele, contrabasuri, 
chitare, balalaici, mandoline, cobze, țambale, naiuri etc) din 
lemnul de rezonanță de paltin și molid și accesorii din alte 
esențe (carpen, nuc etc). M-am îndrăgostit rapid de locurile 
de pe valea Mureșului și valea Gurghiului și de acei oameni 
minunați. Încet, încet am aflat secretele prelucrării lemnului 
de molid și paltin de rezonanță. De altfel, cum am mai spus, 
am ajuns și autor al unei cărți cu acest subiect. Aici trebuie 
menționat faptul că în acei ani instrumentele muzicale 
produse în România nu erau cunoscute în străinătate și nici 
nume consacrate de lutieri români nu existau. De asemenea, 
din anii 1950 nu mai fusese scrisă nici o carte de specialitate 
în domeniu. Din 1990 am început să comercializez 
instrumente muzicale (și după câțiva ani să și produc, 
ajungând cel mai bun dintre cei egali cu mine, obținând 5 ani 
consecutiv premiul I în topul producătorilor și exportatorilor, 
premiul de excelență oferit de Camera de Comerț din Mureș 
și alte premii primite în festivități la Palatul Parlamentului din 
București. În acei ani de după euforia de la 1989, România nu 
era bine văzută în străinătate (presă, televiziunile din alte țări 
difuzau numai vești negative), vizele de intrare în țările 
europene și SUA se obțineau foarte greu, iar prezența la 
expozițiile internaționale de profil era aproape imposibilă. O 
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metodă de a vinde instrumentele muzicale produse la Reghin 
era prezența cu instrumente expuse la aceste manifestări (La 
Frankfurt Messe - cel mai mare târg din lume de instrumente 
muzicale, Los Angeles, Paris, Cremona, Tokyo, Beijing,Dubai 
etc). În primii ani am expus în standurile firmelor 
partenere/cumpărătoare din SUA, Anglia, Japonia, China, iar 
în următorii ani am reușit să expun în stand propriu, în care 
ofeream gratis și cartea mea (pe care am depus-o personal și 
la muzeul Stradivarius de la Cremona, Italia), care cuprinde 
dimensiuni exacte, fotografii etc, fiind o noutate inclusiv 
pentru lutierii români. În prefața amintitei cărți, muzicologul 
și criticul muzical Viorel Cozma menționa: ”Autorul încearcă 
să-l introducă pe cititor și în anatomia complexă, dar mirifică, 
a procesului de naștere a viorii autohtone contemporane. 
Meritul principal al lui Ion Lăzăroiu constă în onestitatea 
textului și, în special, în lipsa de egoism profesional ce l-a 
măcinat odinioară și pe genialul Antonius Stradivari/us, ce nu 
și-a transmis posterității secretele ”bijuteriilor sale sonore”. 

Îmi aduc aminte acum cum un profesor de muzică (care 
și repara viori) din Sfântul Gheorghe efectiv a plâns când i-am 
oferit cartea, întrucât în acei ani în România nu se găseau 
documentații despre construcția viorii, iar lutierii de atunci, 
dar și de azi, păstrează în secret foile volante cu dimensiunile 
instrumentelor produse. Trebuie subliniat pentru cititor 
faptul că aceste dimensiuni sunt cele ale instrumentelor 
construite de Ammati, Stradivarius, Guarnieri etc., 
constructorii putând modifica doar lucruri nesemnificative, 
ca de exemplu melcul gâtului. Important este cât de talentați 
sunt în alegerea și uscarea lemnului, în tratarea 
semifabricatelor pentru astuparea porilor, șlefuire etc. (se 
pot folosi borax, propolis și multe alte substanțe). Câte nu ar 
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mai fi de spus, dar am în pregătire o altă carte în domeniu, pe 
care sper să o termin în viitorul apropiat. 

Dar să vorbim puțin și despre călătoria lemnului de 
rezonanță și, bineînțeles, despre călătoriile mele (ale 
ploieșteanului) în descoperirea lui. 

Paltinul de rezonanță (Acer Pseudoplatanus) crește la 
altitudini de circa 1500 metri și vârsta lui poate ajunge la 
peste 300 de ani. Cu cât vârsta este mai înaintată, cu atât se 
pot obține semifabricate pentru instrumente mai mari 
(violoncele, contrabasuri etc). Paltinul de rezonanță se 
folosește la semifabricatele pentru spatele, eclisele, călușele 
și gâturile instrumentelor amintite. Foarte apreciat este 
paltinul de munte, care după finisare are ondulații (creț). Nu 
trebuie confundat cu paltinul de deal sau de câmpie. Cele 
mai reprezentative zone unde se găsește sunt Masivul 
Gurghiului, pădurile din nord-vestul României, munții Vrancei 
și Prahovei etc. 

Molidul de rezonanță (Picea Abies), ca și paltinul de 
rezonanță, crește la altitudini mari și poate ajunge la vârste 
de peste 300 de ani. Se folosește la execuția feței, 
contraecliselor, barelor de rezonanță și a popicului. Acest 
lemn se găsește în Munții Gurghiu, valea Mureșului (Lunca 
Bradului), Borsec, Vatra Dornei, Munții Buzăului etc. Lemnul 
de molid de rezonanță s-a folosit și se folosește la fabricarea 
unor părți pentru piane, planoare, avioane, elicoptere etc. 
Fotografii cu planoare, avioane, elicoptere fabricate la Reghin 
se găsesc în cartea ”Vioara - Reghin orașul viorilor”. 

Am menționat cele de mai sus întrucât am călătorit în 
majoritatea locurilor de țară, în păduri, pentru a mă informa 
privitor la originea lemnului pentru construcția 
instrumentelor muzicale. Căutam molid de rezonanță și 
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spuneam că este pentru obținerea șindrilei (care se folosea în 
zonă pentru acoperirea caselor), pentru ca vânzătorul să nu 
mărească prețul dacă afla că este pentru instrumente 
muzicale. Cele de mai sus sunt și pentru cititorii care au 
cântat la vioară sau alt instrument, ca și pentru cei care 
iubesc muzica și când văd sau aud sunetul unui instrument să 
știe puțin și cum s-au obținut acele instrumente. 

Pentru a face cât mai cunoscute viorile din România, am 
sponsorizat deplasarea unei echipe a televiziunii române 
(TVR Internațional) la Reghin și în împrejurimi, care a realizat 
un film documentar despre cum se obține o vioară. În 
pădure, tăierea se face numai în decembrie, ianuarie, numai 
când este luna plină și zăpada are peste un metro, pentru că 
atunci când este doborât și cade copacul să nu fie deranjată 
rezonanțs. Apoi, debitarea semifabricatelor, uscarea în spații 
special amenajate cel puțin 5-10 ani, procesul de fabricație, 
finisarea, lăcuirea (nici până în prezent nu s-a descoperit 
secretul lui Stradivari în obținerea lacului), cântatul la vioară 
la o școală de muzică și la Casa de Cultură din Reghin ș.a.m.d. 

La Reghin am participat la multe acțiuni culturale, orașul 
având multe personalități în domeniu. În afara 
evenimentelor cu lansări de cărți de autori locali sau de la 
București, am însoțit în alte orașe, ca Târnăveni, Târgu 
Mureș, Sighișoara, Idicel Pădure, Toplița etc., delegațiile de la 
Reghin (de altfel, era un schimb de scriitori, poeți între 
principalele localități din județul Mureș). De asemenea, am 
sponsorizat mulți poeți și scriitori locali sau diverse 
festivaluri. Aici aș dori să subliniez un aspect pe care nu l-am 
uitat: la festivități și după terminarea acestora, când se 
organizau întâlniri, pentru concluzii erau prezenți preoți 
ortodocși, romano-catolici, evanghelici etc., care discutau 
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foarte degajați, cunoscându-se bine. Cea mai importantă 
sponsorizare a fost în realizarea ”Monumentului Viorilor”, 
din Reghin, ridicat în fața bisericii evanghelice, construită în 
anul 1330 și care are o orgă la care se cântă și în zilele 
noastre. Monumentul are peste 7 metri înălțime, iar pe el 
este menționat și numele ploieșteanului Lăzăroiu Ion, ca 
sponsor privat (și nu numai ca firmă). Aici trebuie să arăt că 
programul de producție la fabrică era de la 6 la 14, iar eu, 
dacă nu călătoream la București, aveam și timp liber, pe care 
îl foloseam în domeniul cultural. 

Pe urmele viorii am călătorit și în Italia (Cremona, 
Veneția etc.) patria lui Ammati, Stradivari, Guarnieri, mari 
lutieri ai lumii, participând la cea mai importantă și selectă 
expoziție internațională de instrumente muzicale cu coarde 
pentru avansați și maeștri. La expozițiile internaționale din 
Frankfurt (Germania) sau Anaheim (Los Angeles, SUA) fiind 
expuse și instrumente muzicale pentru începători și alte 
instrumente muzicale (de suflat, piane etc). Bineînțeles că am 
călătorit și la expozițiile de la Los Angeles, Frankfurt, Paris 
etc.). 

După terminarea unei expoziții de la Cremona, întrucât 
mai aveam o zi până la plecarea cu avionul în România, am 
luat trenul și m-am dus la Veneția. După vizitarea 
principalelor obiective, stăteam pe mal și mă uităm la 
gondole și bărci. Deodată vine la mal o barcă modernă cu 
motor și mă invită să merg pe insula Murano20. Aici, după ce 

 

20 Murano, localitate aflată pe cinci insule, lângă Veneția. Localitatea a fost 
renumită încă din secolul al XII-lea pentru producerea obiectelor de sticlă, 
inclusiv bijuterii. Ornamentele colorate sunt aplicate sau suflate. Multe 
astfel de obiecte de artă se găsesc în zilele noastre și în România. 
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s-au strâns mai mulți turiști, un ghid ne-a condus să vizităm 
atelierele de confecționat bijuterii și obiecte din sticlă de 
Murano. După o prezentare generală a locului și a atelierelor, 
care s-a făcut într-o sală cu bănci așezate în amfiteatru și la 
diferite niveluri, pentru a participa cât mai multe persone, 
grupul a fost ghidat pe un culoar, care pe o parte și pe alta 
avea ferestre mari prin care se vedeau fazele obținerii 
obiectelor de Murano. La sfârșit, s-a trecut printr-un magazin 
imens, care îți lua ochii, cu obiecte executate în acele 
ateliere, obiecte pe care puteai să le cumperi. La sfârșit, am 
fost conduși cu barca la Veneția. 

În România, când am vizitat o fabrică la Berca (Buzău) 
care confecționa din sticlă obiecte tip Gallé21 am întrebat: noi 
de ce nu putem organiza tururi ca la Murano, la care să 
participe turiști străini, români, elevi etc. Nu am primit nici un 
răspuns. 

Delegații culturale și americane 
Revenind la Ploiești, îmi amintesc că un prieten poet, 

membru al Uniunii Scriitorilor din România, m-a invitat la 
Ploiești la festivitățile privitoare la aniversarea marelui nostru 
poet Nichita Stănescu (absolvent al liceului ”I. L. Caragiale” 
din Ploiești), rugându-mă în același timp să preiau cu 
autoturismul propriu, de la aeroportul Internațional Otopeni, 
un mare poet din țările arabe care avea să participe la 
festivități și să fie și premiat pentru poeziile sale. La aeroport 
am mai fost însoțiți de un poet sirian stabilit în România, care 

 

21 Sticlăria Gallé este o tehnică de prelucrare a sticlei prin gravare cu acizi, 
decupare, sticlă stratificată etc. Tehnica a fost înființată la sfârșitul anilor 
1800 de Emile Gallé, care a fost un reprezentant de seamă al stilului Art 
Nouveau. 
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ne-a asigurat traducerea în subiecte mai delicate. După 
prezentările de rigoare, am plecat către Ploiești. Din vorbă în 
vorbă am întrebat dacă cineva din grup dorește să guste o 
palincă de mere (eu și atunci și acum am în mașină palincă, 
biscuiți, haine de schimb etc., pentru că nu știu când am 
nevoie pe drum, eu fiind un călător constant și în zilele 
noastre). S-a răspuns afirmativ și s-a început damigeana. 
Cazarea la festivitățile amintite s-a făcut și la Plopeni, lângă 
Ploiești, în condiții de ospitalitate extraordinare. Ajunși la 
Plopeni, după cazare și acomodare, am propus grupului 
nostru să mergem la Muntele Roșu, lângă Stațiunea Cheia, 
unde știam că există zăpadă la acea data (mă gândeam ce 
surpriză o să aibă când o să vadă zăpadă poetul din țările 
arabe, care venise de câteva ore de la temperaturi de peste 
40 grade Celsius). După un drum fără zăpadă prin păduri de 
brazi, am urcat la Muntele Roșu, unde era zăpadă foarte 
multă și o priveliște extraordinară. Poetul a rămas perplex 
văzând munții, zăpada, brazii, priveliștea, spunând că nu a 
crezut vreodată că în mai puțin de 24 de ore o să treacă de la 
căldurile din deșert la zăpadă. După masa de seară, prima 
damigeană de palincă s-a terminat. (Aici aș dori să menționez 
că, de când am carnet de conducere auto, nu am consumat 
băuturi alcoolice când conduceam mașini cu număr 
diplomatic sau când aveam pașaport diplomatic.) 

Pe parcursul drumurilor de la Plopeni la Ploiești pentru a 
participa la festivitățile amintite, la vizitele la muzee, la casă 
memorială Nichita Stănescu etc., l-am întrebat pe poetul 
nostru cum procura alcool acasă, știind că în țara lui alcoolul 
este interzis. Mi-a răspuns că foarte greu, că el, ca și alții, 
produce acasă vin din stafide, dar are o mare problemă cu 
procurarea drojdiei pentru fermentație. Am un bun prieten 
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oenolog (CP) care lucra la una din cramele din Ploiești, cramă 
care are sub pământ, la diferite niveluri, multe butoaie mari 
cu vin, alcool, laboratoare etc. După ce prietenul meu a 
obținut aprobarea să o vizităm, i-am invitat pe cei trei poeți 
la o degustare și o vizită în toată cramă. După vizită, i-am dat 
poetului arab un pachet de trei kilograme de drojdie de 
fermentație (îl rugasem la telefon pe prietenul meu să o 
procure). În continuare, poetul nostru era îngândurat cum să 
porționeze și să ascundă în bagaje drojdia, fiindcă la intrarea 
în țara lui controlul vamal era foarte strict în depistarea 
acestui produs. 

Într-o altă ocazie, prietenul meu, poetul L.S., m-a rugat să 
însoțim o delegație de poeți și pictori din Republica Moldova, 
lângă Turnu Severin, la o Casă a Scriitorilor români. În acea 
clădire a avut loc întâlnirea între președinții României, 
Nicolae Ceaușescu și Iugoslaviei, Iosif Broz Tito. Neintrând în 
amănunte, aici am avut una dintre marile mele surprize. La 
terminarea festivităților, după masa de seară, pe terasă, un 
profesor de limba română din Turnu Severin și un membru al 
delegației din Republica Moldova au conversat numai în 
versuri până dimineața, recitând și din marii noștri poeți. 

Alteori am participat la Ploiești la diverse evenimente 
literare la care erau prezenți scriitori români din Iugoslavia 
(Adam Puslojic, Miodrag Pavlovic etc.) și Republica Moldova. 
Patriotismul acestora m-a impresionat întotdeauna, 
amintindu-mi de marele nostru profesor de istorie Nicolae 
Simache, de la liceuI I. L. Caragiale din Ploiești. 

Înainte de 1989, am făcut o călătorie la Seciu, lângă 
Ploiești. În paranteză trebuie spus că în acea perioadă se 
dădea o mare atenție schimburilor economice cu SUA, acolo 
fiind cea mai mare piață din lume. Pentru o cunoaștere mai 
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aprofundată a partenerilor și a realităților din România, se 
instituise Comisia Mixtă Româno-Americană, care era la nivel 
guvernamental și Consiliul Economic Româno-American, la 
care se organizau întâlniri ale oamenilor de afaceri americani 
cu reprezentanții întreprinderilor de comerț exterior, ai 
centralelor economice, ai întreprinderilor producătoare și ai 
ministerelor economice. Având în vedere perioada scurtă de 
desfășurare a acestor evenimente, trebuiau găsite locuri, 
obiective economice care să fie vizitate și care să arate 
realitățile din România. Un astfel de loc a fost localitatea 
Seciu, la care pentru a se ajunge se trecea pe lângă marile 
rafinării din Ploiești (care în acea perioadă rafinau peste 40 
milioane de tone de țiței pe an), iar de la Seciu aveai o 
priveliște minunată asupra orașului Ploiești, a dealurilor și 
munților. Înainte de sosirea delegației americane în țară, am 
fost desemnat să verific locațiile vizitelor etc. Pe drumul care 
urcă la Seciu erau două mari rezervoare de țiței și produse 
petroliere care erau foarte ruginite. Am rugat conducerea ca 
cele două rezervoare să fie vopsite, cel puțin pe partea care 
se vedea de pe drumul de acces. Rugămintea a fost acceptată 
și, într-un timp foarte scurt, o zi și o noapte, acestea au fost 
vopsite. Delegația americană a fost impresionată plăcut de 
priveliștea de la Seciu. Tot că o paranteză, lucrările Consiliului 
Economic Româno-American au avut loc în locuri ca Sinaia, 
Neptun, cu vizită în Delta Dunării, Pietroasele etc. După 
terminarea unor astfel de întâlniri, delegația americană (din 
care făcea parte și unii din cei mai bogați oameni ai lumii) era 
primită de Președintele României și se trăgeau concluziile 
lucrărilor. 

Orașe din străinătate 
La New York, în primele vizite, începând cam din anul 
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1976, când mergeam pe strada 42, dar și pe altele, mă uităm 
uimit la vârful clădirilor înalte. O dată, mă pomenesc cu un 
polițist care mă oprește cu arma. În secunda următoare am 
observat că era un culoar cu polițiști care blocau trecerea pe 
trotuar, întrucât transportau valori de la banca alăturată. De 
atunci, când mă uităm la forma clădirilor, mă opream și apoi 
priveam. O altă amintire a fost când am fost la un spectacol 
la Metropolitan Opera din New York (un lucrător al Agenției 
Economice a avut un bilet în plus și m-a invitat). În afara 
măreției construcției, a hainelor de blană etalate de doamne 
în foaier, a spectacolului, am rămas surprins (și nici până azi 
nu am găsit un răspuns) de faptul că la sunarea gongului de 
începere a spectacolului, unele doamne nu au lăsat la 
garderobă hainele de blană, ci când s-au așezat pe scaune le-
au împachetat frumos și le-au așezat pe genunchi sau la 
picioare (acele haine de blană erau subțiri și puteau fi 
împăturite ușor). Metropolitan Opera House s-a deschis în 
anul 1966 având o capacitate de peste 3800 de locuri, fiind 
cu repertoriul cel mai mare din lume. Nu pot uita un meci de 
hochei la Madison Square Garden din New York. Ritmul 
jocului, ovațiile spectatorilor, jocurile de lumini, vizionarea pe 
ecrane immense, nu se pot descrie în cuvinte. Am văzut și la 
televizor sau pe casete meciuri de hochei, dar nu se pot 
compara cu atmosfera trăită ca spectator. Sala este una 
dintre cele mai faimoase din lume, fiind o arena polivalentă 
acoperită, construită în 1964. La muzeul Guggenheim din 
New York am rămas impresionat, în afara exponatelor 
(printre care unele ale marelui nostru Brâncuși), de măreția 
construcției. Nu pot să nu amintesc de călătoriile mele de 
mai multe luni la Columbia University (unde am absolvit un 
curs postniversitar), când în metrou trebuia să găsesc un loc 
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în care să pot să mă sprijin cu spatele de geam (pentru a fi în 
siguranță, în acea perioadă, presa era plină de articole cu 
crimele care aveau loc pe acea linie de metrou) .Dar câte nu 
se pot povești despre New York! 

Din Las Vegas, în afara cazinourilor a spectacolelor etc., 
nu pot uita jocurile de lumini și jeturi de apă din fața 
cazinoului Bellagio. Era o priveliște pe care ai fi privit-o toată 
noaptea. 

Dintre călătoriile mele îmi mai aduc aminte de vizita din 
Cuba, când avionul se pregătea de aterizare se vedeau 
flăcările și luminile unei mici rafinării. Imediat mi-am adus 
aminte de Ploieștiul meu drag cu cele șapte rafinării. 

Atât în Japonia, cât și în China am rămas profund și 
plăcut impresionat, în afară de marile lor realizări în 
construcții și în alte domenii, de oamenii care parcă erau 
organizați în a merge disciplinați pe străzi. Respectul față de 
celălalt, localnic sau strain, m-a impresionat extraordinar, 
neobservând în nici o altă țară din lume așa ceva. Modul de a 
se apleca când te salută în restaurante, magazine etc. De 
exemplu, în trenul de mare viteză cu care m-am deplasat de 
la Tokio la Osaka, când am dorit să întreb ceva, o însoțitoare 
din vagon, în uniformă, a venit s-a aplecat salutând și apoi s-a 
așezat în genunchi, explicându-mi calm, cu voce scăzută, 
ceea ce doream să aflu. Plimbarea pe marele zid chinezesc, 
mărimea acestuia, dar și lățimea m-au făcut să înțeleg ce 
înseamnă să fii disciplinat, să respecți indicațiile superiorilor, 
construirea unei astfel de minunății neputându-se face fără 
un plan măreț și fără șefi destoinici, dar și oameni muncitori 
și ascultători. Atunci îmi veneau în minte întâmplări din 
Ploiești, de prin anii 1950, când oamenii aveau un respect 
foarte mare față de cei mai în vârstă, față de preotul ortodox 
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care venea cu botezul etc. 
Acest respect față de superior, de cel mai în vârstă îți mai 

era insuflat, înainte de 1989, când efectuai stagiul militar, la 
începutul vieții de adult. În zilele noastre aceste obiceiuri 
parcă au dispărut complet, democrația și respectul față de 
celălalt înțelegându-se greșit. 

Revin acum la unele călătorii în Europa. De multe ori, La 
Frankfurt, așteptând legătura la avion, am făcut câteva 
călătorii pe Rin cu o firmă de turism de lângă gara centrală (la 
hoteluri erau pliante cu reclamă în care erau prezentate 
trasee ce se puteau efectua într-o zi). În funcție de numărul 
turiștilor pentru o anumită destinație, firma folosea limuzine 
sau microbuze, în care șoferul era și ghid. De la plecare, 
ghidul încerca să învioreze atmosfera întrebând pe fiecare 
din ce țară este și solicitând aplauze. Aproape sută la sută 
erau delegați care partipau la târgul /expoziția internațională 
de instrumente muzicale. Nu mică îmi era surpriza când, în 
timpul desfășurării expoziției, eram vizitat la standul propriu 
de unii colegi de excursie. Rolul cărților de vizită, al mini 
cataloagelor, a fost foarte important în toate deplasările pe 
care le-am efectuat în țară sau străinătate de-a lungul 
timpului. Odată am plecat într-o vizită în care după circa o 
oră am ajuns într-un orășel, de unde ne-a preluat un vaporaș 
modern care de-a lungul unei ore sau mai mult se deplasa pe 
Rin. Prin difuzoarele foarte performante se explica, în mai 
multe limbi străine, ce castele sau orașe erau pe mal. După 
ce trecea de dealul pe care era statuia lui Loreley (pe un 
promontoriu stâncos, o statuie care reprezenta femeia 
sirenă, care prin frumusețea ei le lua mințile navigatorilor de 
pe Rin), eram debarcați în alt orășel, de unde ne prelua 
microbuzul nostru. La orele prânzului, turiștii mâncau (o 
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jumătate de pui mic, la rotisor, cu cartofi prăjiți, cu apă sau 
alte băuturi plătite extra), apoi se vizita un alt restaurant 
alăturat, unde se făceau degustări de vinuri, cel mai renumit 
fiind ”ice wine”, un vin foarte dulce și foarte scump, obținut 
din struguri culeși toamna foarte târziu. De asemenea, în 
funcție de dorințe și comenzi, firma putea trimite în orice colț 
al lumii sticle de vin. După aceea, aveai câteva minute libere 
pentru a putea vizita orășelul. O altă călătorie, cu plecare tot 
din Frankfurt, a fost la Strasbourg, în Franța. Traseul a fost 
prin Pădurea Neagră (de unde izvorăște Dunărea). După un 
drum cu serpentine foarte periculoase am ajuns în Franța, la 
Strasbourg, unde, după vizitarea frumoasei catedrale, s-a 
efectuat o deplasare cu un vaporaș modern, în timpul căreia 
se puteau vedea clădirile Parlamentului European etc. 

Am mai efectuat și alte călătorii, însă spațiul nu îmi 
permite să le dezvolt. Totuși, am să mai fac referire la alte 
vizite, în urma cărora am rămas cu o întrebare la care nu am 
găsit încă răspuns. În Columbia, la Bogota, am vizitat muzeul 
aurului - El Museo del Oro, dar și magazinele care vindeau 
bijuterii. În Turcia, la Istanbul, dar și în Antalia, am vizitat 
bazarurile cu aur și argint, ca și în Dubai și în Maraches 
(Maroc), de asemenea în multe alte locuri din lume. Și acum 
întrebarea: oare de ce în România există (cred că și azi) o lege 
care te oprește să aduci în țară bijuterii (din aur, argint etc.)? 
La vamă poți avea probleme mari dacă este o cantitate mai 
mare, chiar dacă vrei să ai bijuterii pentru o familie extinsă 
(nu mă refer aici la a aduce ca să faci comerț). De ce să 
introduci în țară, cu frică, pe furiș aur și argint? Oare nu ar fi 
bine ca să încurajezi aducerea de aur în țară? Oare țara 
noastră nu are interes ca per total populație, dar și ca țară, să 
aibă valori mai mari? Bineînțeles că imediat după 1989, unii 
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întreprinzători au confecționat un fel de cataloage cu 
fotografii color pentru bijuterii, cu grame, carate, preț 
etc., comandai și în circa o lună le aveai (erau aduse din 
Turcia). Astfel de cataloage au circulat în Ploiești, Mizil, 
Călugăreni (Prahova), poate și în alte localități. 

Și o ultimă paranteză: scriind aceste rânduri mă gândeam 
că unii cititori cred că am avut o mare șansă pentru că am 
putut călători. Da, este adevărat, dar le propun acestora să 
nu uite prin câte hoteluri a trebuit să dorm, cu câte avioane 
am călătorit. La înălțimea la care se zboară, de circa 10.000 
de metri, radiațiile sunt foarte puternice (de aceea, în 
avioane se oferă și vin roșu, care este unul dintre puținele 
medicamente naturale care protejează la radiații). De 
asemenea, cum a fost încercat corpul meu cu tot felul de 
alimente, temperaturi la tropice, înălțimi de peste 3000 de 
metri altitudine, suportarea, luni de zile, a fuselor orare care 
au fost și de 10 ore diferență față de Ploiești etc. Sincer să 
fiu, mă gândeam câteodată ce bine era de colegii mei care o 
viață întreagă au avut un program fix, veneau de la serviciu, 
stăteau cu familia, plecau în concediu o dată sau de două ori 
pe an etc. Dar nu mă plâng, asta este viața, cu bune și rele, cu 
plăceri și neplăceri. 

Le mulțumesc celor care, înainte 1989, au avut încredere 
în mine (în deplasările de serviciu am fost singur, departe, 
departe de țară și familie, la Los Angeles, Montreal, în Costa 
Rica, în Ecuador, în Uruguay etc), dar și familiei care a înțeles 
soarta mea de a fi un călător ploieștean prin lume, nefiind 
alături de ei mai mult timp. 
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Alexandru Petrescu 

Noi, cei care ”nu știm nimic” 

Noi suntem născuţii celei de-a doua jumătăţi a secolului 
trecut. Deci facem parte din istorie? Da, pentru că am făcut 
istoria prin suferinţa noastră. Vedem îngroziţi cum casa 
părinţilor noştri este de 50 de ori mai scumpă decât atunci 
când au cumpărat-o ei şi realizăm că noi o să plătim pentru 
casele noastre în jur de 50 de ani. 

Deşteptătoare pentru bolşevici 
Pe vremea noastră o casă era cât o Dacia, un pic mai 

mult decât un Lăstun, un Oltcit sau un video adus din 
Occident. Atâta cât îţi dădea CEC-ul voie să economiseşti. 
Dacă erai frizer, ospătar sau gestionar de Alimentara sau 
Aprozar era mai simplu. Din bacşiş şi furturile din creionul 
chimic păstrat şmechereşte pe după ureche, era mult mai 
simplu. Politrucii pecerişti obţineau oricum totul printr-o 
ştampilă. Aveau apartamente decomandate în centru, 
televizor în culori peste rând, ARO sau Dacii la fel... 

Noi suntem născuţii celei de-a doua jumătăţi a secolului 
trecut. Noi suntem cei care avem amintiri pe retină despre 
primii paşi ai omului pe Lună, dar şi poveşti despre războaie 
sângeroase sau cum veneau ruşii bolşevici care ne furau 
ceasurile deşteptătoare pe care le agăţau de gât cu sfoară. 
Noi ne pricepem la istorie şi la politică mai mult decât cred 
bătrânii care au acceptat să fie călcaţi în picioare şi să se 
înroleze în armata politrucilor lui Pauker, Chivu Stoica, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, chiar dacă ei spun în spatele nostru 
că noi „nu ştim nimic”. 
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Generaţia „De-a Baba-Oarba” 
Noi suntem printre ultimele generaţii care au mai jucat 

„De-a v-aţi ascunselea”, „Castel”, „Raţele şi Vânătorii”, „De-a 
Baba-Oarba”, Ţară, ţară, vrem ostaşi”, „Prinselea”, „Sticluţa 
cu otravă”, „Pac-Pac”, „Hoţii şi vardiştii”, „Şotronul”, 
„Capace”, „Chibrituri”, ultimii care au strigat „Un, doi, trei, la 
perete stai!”, ultimii care au folosit telefoanele cu fise de 25 
bani. Noi suntem primii care ne-am jucat pe jocurile video de 
pe teve-urile OLT (remember Super Mario Bross?). Noi 
suntem primii care am văzut desene animate color. Noi 
suntem primii care vedeam în alb-negru, la televizoarele 
ruseşti TEMP sau RUBIN, „Giganţii”, „Daniela şi Aşchiuţă”, 
„Răzbunătorii”, „Sfântul”, „Baronul”, „Linia maritimă 
Onedin”, Teatru TV şi pe Toma Caragiu şi Alexandru Giugaru 
sau chiar pe Birlic… 

De la polonezi la „câini fierbinţi” 
Noi mâncam chiftele sau pârjoale. Dar datorită nouă au 

venit în ţară hamburgherii. Noi mâncam polonezi şi 
crenvurşti, nu „câini fierbinţi”. Noi beam bragă, Cico, suc şi 
nu chimicalele cu care topeşti carnea, cu nume englezeşti 
imposibil de pronunţat. Vă aduceţi aminte de halviţă, de 
linguriţa cu şerbet, scufundată într-un pahar cu apă, cu care 
ne întâmpinam musafirii? Dar de dulceaţa de trandafiri sau 
nuci verzi? Sau gustul cafeluţei la ibric de cupru în tava cu 
nisip? Vă mai aduceţi aminte de pastilele Cavit 9 sau de 
Calciu Sandoz cu care părinţii noştri ne îndopau ca să ne 
facem mari şi frumoşi? Dar de bombonelele Cipo Cips? De 
jeleuri? Toate au fost şi poate nu vor mai fi aşa, pentru că noi 
am luptat să scăpăm de rădăcina comunistă impusă de 
tancurile sovietice şi, până la urmă, de ocupaţia românilor 
asupra românilor.  
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Inscripţii cu pasta de dinţi sau cum să fii fericit o lună 
întreagă 

Noi, dacă beam o sticlă de Pepsi, eram fericiţi o lună 
întreagă. Şi când mergeam la o băută cumpăram berea cu 
lada, de frică să nu se termine. Noi eram fericiţi cu un pic de 
nimic şi ne bucuram cu nimicuri. Pe vremea noastră, băieţii 
îşi scriau numărul fotbalistului preferat cu pasta de dinţi pe 
tricouri, iar fetele îşi coseau pe blugi steluţe şi inimioare. 

Treapta întâi pe câmpurile patriei 
Noi am dat treapta întâi şi a doua, dar nu am dat grile la 

admitere. Noi am fost ultimii Şoimi ai Patriei, Pionieri, 
Utecişti şi tot noi am făcut „paramilitarele” în costumele alea 
groaznic de nepotrivite cromatic. Noi am făcut, toamnă de 
toamnă, muncă voluntară („patriotică”) pe câmpurile patriei, 
la inundaţii, la struguri, pe şantierele tineretului, atât la 
şcoală, cât şi la armată sau Universitate. 

Într-o zi, ne-a dăruit o portocală 
Noi am învăţat poezii în româneşte la grădiniţă, nu în 

engleză, ca acum. Cântecelele noastre erau alea cu „Ceata lui 
Piţigoi”, dar şi cele gen „Poporul, Ceauşescu, România...”. Pe 
Moş Crăciun al nostru comuniştii l-au ucis pentru că-l chema 
aşa şi l-au adus pe unul de-l chema Moş Gerilă şi ne dădea o 
portocală şi bomboane fondante ca piatra de tari, de Ziua 
Republicii, pe 30 Decembrie. Noi am cântat „Mulţi ani 
trăiască” şi nu „Happy Birthday” la aniversări. Cântam „Andrii 
Popa” şi nu manele. Noi dansam blues-uri, şi nu din buric. 
Spuneam ,,mişto” şi „fain”, ori „haios”, în loc de „cool” sau 
„trendy”. 

Televizorul cu două ecrane sau cine a tras în J.R. 
Noi v-am adus, printr-o revoluţie, să vedeţi Beverly Hills, 

Melrose Place, Twin Peaks şi partea a doua de la Dallas, ca să 
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ştiţi cine a tras în J.R. şi să o revedeţi pe Sue Ellen. Iar cine 
zice că nu s-a uitat, ori minte, ori nu avea încă televizor. Şi 
asta pentru că noi, când eram mai „mititei”, primeam toată 
strada în casă să vadă un meci la un televizor ca o mobilă, 
care avea două ecrane, unul din geam vopsit. Noi am ascultat 
muzică şi la difuzor dar şi plăci la pick-up. Noi dădeam 28 de 
lei pe un LP de muzică românească şi 42 de lei pe unul cu 
puţinele formaţii pop englezeşti, acestea din urmă scoase de 
bulgari, polonezi, chiar şi sovietici. 

Tango cu vanilie 
Noi nu ne uitam la desenele animate de la italieni şi ne 

era ciudă că nu aveam subtitrare ca să înţelegem de ce naiba 
s-a certat Mila cu Shiro, şi asta pentru că nu-i aveam decât pe 
Bălănel şi Miaunel, ori pe Mihaela, care ne obliga să ne 
culcăm înainte de muzica aia infernală a Telejurnalului. 

Noi v-am adus prin lupta noastră cu cei care erau părinţii 
sistemului comunist reclamele de pe posturile străine şi care 
ne înnebuneau. Noi abia aşteptam să vină şi la noi îngheţata 
Magnum, sau puştile alea de apă absolut extraterestre. Noi, 
între timp, ne consolam cu Tango cu vanilie şi ciocolată şi 
clasicele bidoane umplute cu apă de la robinet, care, turnate 
în cap, ne provocau pneumonii. Şi uite un motiv bun să nu 
mergem la şcoală. 

Hore şi cool şi e-uri 
Noi v-am adus acasă în România să ascultaţi şi Metallica, 

şi Ace of Base, şi DJ Bobo, şi Michael Jackson, şi Backstreet 
Boys, şi Take That, când încă nu auzisem de manele, 
singurele melodii de joc fiind horele la chefuri, la care nimeni 
nu ştia paşii, dar toţi dansam. Dar, spre deosebire de copiii 
din ziua de azi, am auzit atât de Abba, cât şi de Queen, Sex 
Pistols, Nina Hagen, Sweet, cât şi de noile nume gen 50 Cent 
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şi Britney Spears. Voi credeţi că „muzica a început cu 
Backstreet Boys, care nici nu mai sunt cool acum, oricum!" 

Noi am citit ”Arici Pogonici”, ”Cutezătorii”, ”Licurici”, ”Pif 
şi Hercule” (care aveau cadou nişte jucării bestiale) şi am 
băut Suc, Quick şi sucuri de la tec-urile lui Tăbăcaru, fără să 
ne fie teamă că au prea multe e-uri, iar la şcoală beam toată 
clasa dintr-o sticlă de suc, fără teama de viruşi. Noi eram cei 
care cumpăram cu doi lei revista lui Barbu şi Vadim 
(„Săptămâna”), doar pentru că avea un top de muzică 
străină. 

Ceaiuri, chindii şi paranghelii 
Noi am înjurat arbitrul care ne-a furat la meciul cu 

Danemarca, şi poate că tot noi i-am trimis 10000 de mailuri 
de „dulce". 

Noi nu ne dădeam bipuri, ne fluieram ca să ieşim afară. 
Noi nu aveam dolby surround şi tăceam toţi ca să auzim 
acţiunea filmului de pe casetele traduse prost de Irina Nistor. 
Noi nu aveam Nintendo sau Playstation, ci jocuri Tetris şi 
jocuri de televizor, de care ne plictiseam la o lună după ce le 
cumpăram şi le uitam pe dulap, pline de praf. 

Noi abia aşteptam la chefuri, cărora le mai spuneam şi 
ceaiuri sau chindii sau paranghelii, ca să jucăm Fântânița sau 
Flori, fete sau băieţi, sau Sticla, sau Adevăr, sau Provocare, 
sau orice ne dădea un pretext să pupăm! Pe gură! Uneori 
chiar cu limba, ca în filme, pe care erau oricum tăiate aceste 
scene. 

Prezervative umplute cu apă 
Noi... şi iarăşi noi. Noi suntem cei care încă au mai „cerut 

(sau li s-a cerut) prietenia". Şi noi suntem cei care mergeam 
la părinţii fetei în costum şi cravată, ca să o putem invita 
oficial la bal, discotecă sau film. Noi suntem cei care încă 
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roşeam la cuvântul „SEX", şi ne uitam pe gaura cheii când 
diriginta, în clasa a cincea, făcea primele lecţii despre 
menstruaţie şi noi ne închipuiam că este o boală. Noi suntem 
cei care dădeam cu banul care să intre în farmacie să 
cumpere prezervative, pe care apoi să le umplem cu apă şi le 
aruncam, de la etaj, în cap, trecătorilor. Noi suntem cei care 
aveau caiete de amintiri şi noi suntem cei care am completat 
mii de oracole, sperând că iubitul sau iubita va citi acolo unde 
scrie "De cine îţi place?", că ne place de el/ea. 

Nimicuri de top 
Noi suntem cei care colecţionam şerveţele, cutii de 

chibrituri, capace de bere, cartuşe goale de ţigări de la shop 
aruncate la gunoaie. Noi suntem cei cărora ne tremurau 
picioarele când plăteam în valută doi dolari pentru a intra 
prima dată într-o discotecă pe valută, la mare. Noi suntem 
cei care vindeam la bişniţă cafea Wienner, în loc de nechezol, 
blue-jeans Brooklin, în loc de pantaloni comunişti, şi Rexona 
contra săpunul Cheia sau Margareta. Noi ne bucuram de 
sprayul Bob, dar şi de Printil şi Miraj, sau Mărgăritar... şi 
ştiam să apreciem fiecare nimic cu care ne compuneam o 
lume paralelă. 

„Adidaşi” şi „adidaşi” 
Noi suntem cei care la ora 22.00 eram daţi afară din 

restaurante, pentru că se închideau şi puneau scaunele pe 
mese. Noi trebuia să stingem televizoarele, pentru că se 
termina emisiunea şi trebuia să te culci, deoarece ei ne 
stingeau lumina în case sau pe străzi. 

Noi suntem cei care aveam dreptul la 20-30 litri de 
benzină pe lună de fiecare cartelă, ca să putem să ne 
bucurăm de maşinile alea proaste şi incomode. Noi stăteam 
două ore la coadă la sifoane şi alte două ca să cumpărăm 
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două kile de carne de porc şi doi pui sau faimoasele tacâmuri 
şi „adidaşi”. Noi cumpăram pe cartelă şi pâine, şi lapte, şi 
ulei, şi zahăr. Noi suntem cei care desenam cu vopsea pe 
cârpa bascheţilor chinezeşti trei dungi, ca să ne dăm mari că 
erau Adidas... 

Cei care încă mai sunt în viaţă 
Este uimitor că încă mai suntem în viaţă, pentru că noi 

am mers cu bicicleta fără cască, genunchiere şi cotiere şi nu 
am avut scaune speciale în maşini. Noi nu am aruncat la 
gunoi bomboanele care ne cădeau din greşeală pe jos, sau 
felia de pâine neagră şi margarina cu marmeladă. Noi nu am 
avut pastile cu capac special, ca să nu fie desfăcut de copii. 
Noi nu ne-am spălat pe mâini după ce ne-am jucat cu toţi 
câinii şi toate pisicile din cartier. Noi nu am băut doar apă 
îmbuteliată. Noi ne-am tăvălit şi bălăcit prin toate bălţile şi 
nu am ţinut cont de câte lipide şi glucide mâncam. 

Cel ce ne-a distrus tinereţea 
Noi am fost acolo când s-a tras la Revoluţie sau când 

Iliescu şi Roman au trimis minerii şi imeghebiştii să ne rupă 
picioarele pentru că aveam părul lung, blugi, barbă sau eram 
„golani”. Noi am fost apoi cei ciomăgiţi de cele şapte 
mineriade ale lui Cozma. Noi am fost cei care am sperat că 
vom alunga comunismul, că îl vom aduce pe Ion Raţiu prim-
ministru şi pe Regele Mihai pe tron, dar de câte ori mergeam 
mai convinşi la urne, tot Iliescu ieşea mai abitir, distrugându-
ne ce mai rămăsese din tinereţea noastră. Noi am fost 
martorii a trei schimbări de bancnote şi monede, noi am râs 
la bancuri cu Bulă. Noi am fost primii care au auzit-o pe 
Andreea Esca la SOTI. Noi suntem cei care mai ţinem minte 
emisiunea „Feriţi-vă de măgăruş" şi idioţenia aceea a lui 
Petre Magdin - pseudo rock. 
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Căpşunar sau corupător 
Şi noi am fost cei care l-am suportat pe Marian Nistor şi 

”Savoy”-ul său. Noi l-am înghiţit pe Eusebiu Ştefănescu când 
spunea, an de an, poezii în care îl omagia, pe 26 ianuarie, de 
ziua lui, pe Ceauşescu. Noi suntem primii care, sătui de acea 
populaţie care nu ne mai suporta, ne-am luat lumea în cap şi 
am preferat să fim căpşunari decât corupţi sau corupători. Să 
ne minţim că suntem bine şi să trimitem banii în ţară. Noi 
suntem cei care, când venim în vizită în România, le arătăm 
tuturor poze pe care le-am făcut cu maşinile altora sau cu 
casele şi piscinele celor la care mergem să facem curat. 

Blugi şi bretoane 
Noi nu am purtat nici jeanşi elastici şi nici pantaloni 

evazaţi, pentru că miliţienii ne băteau pe străzi sau ne 
tundeau bretoanele, dacă le lăsam să crească precum celor 
de la Beatles sau Rolling Stones. Gecile de blugi de la turci, 
sau cele poloneze, sau cele gen Lee sau Wrangler’s erau deja 
pentru liderii de gaşcă, şi ei erau ori fiii secretarilor de partid 
ori ai mandatarilor comerţului pe sub mână. 

Elevi în uniforme, uf!, săli de clasă, uf...uf!, cu poza 
zbenguitului ăluia într-o ureche deasupra catedrei și soba din 
teracotă maron care ne încălzea clasa, manuale unice trecute 
de la unul la altul toamna, abecedare cu texte patriotice, 
slogane peste slogane, sesiuni de muncă pe câmp sau în vii, 
îndatoriri şi obligaţii pentru noi, copiii.  

Cornel Chiriac, Tesla, BT, Mărăşeşti, „Chinezeşti” 
Noi ascultam pe ascuns „Top 20” şi „Metronom” la Radio 

Europa Liberă, emisiuni realizate de Cornel Chiriac. Noi 
făceam chefurile cu Tesla şi Makai, cu acele casetofoane 
made in Poland. Noi eram cei care făceam coadă la orice şi 
ne plimbam cu o sacoşă de sfoară în buzunar, că poate 



345 

 

găseam ceva de cumpărat… Noi nu aveam pungi de plastic, 
pentru că alea adevărate erau cu reclame străine şi ne erau 
interzise. Noi am început să fumăm în ascuns L&M superlong, 
cu peisaj de toamnă pe pachet, Kent, BT, Apolonia, DS, dar şi 
Tractor, Bucegi, Carpaţi, Naţionale, Mărăşesti, Lido, Drobeta, 
Select, precum şi „chinezeştile” ce se dădeau pe sub mână, la 
speculă. 

Noi, cei care nu vom mai fi 
Noi suntem cei care acum suntem obosiţi, poate bătrâni 

pentru mulţi dintre voi, dar care ne-am sacrificat totul ca 
măcar voi să fiţi cât de cât bine şi să aveţi o ţară şi nu un 
teritoriu, să fiţi un popor şi nu o populaţie. 

Noi suntem o generaţie de învingători, de visători, de 
”first-timers”... dar şi de învinşi de către un sistem care ne-a 
dat termen de 20 de ani ca să ne transformăm din nişte 
„stupid people”, aşa cum prevestea Brucan... Au trecut cei 20 
ani şi nouă tot nu ne vine a crede că avea dreptate. 

Noi suntem tot ceea ce am vrut şi putut şi poate în 
curând nu vom mai fi... 

Noi. 
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Aude M. și Paul R. Vassos 

Casa Vassos 

Antrenați în curgerea amică a bulevardului, ploieștenii și 
Ploieștii pot vorbi despre rive gauche, respectiv rive droite. 
Pe rive droite se găsesc majoritatea caselor interbelice pe 
care bombardierele americane nu le-au nimerit, iar pe rive 
gauche se află găoacea Casei Căsătoriilor, și, la un tic-tac 
distanță, Muzeul Ceasului. Plasez coordonatele în sensul 
acesta pentru că știu Rondul I, Rondul II, Gara de Sud, în 
această ordine. Celor care se văd mai degrabă circulând 
dinspre cartierul mai populat al Ploieștilor, adică Bucureștii, 
înspre cartierul montan Sinaia, schimbând astfel stânga cu 
dreapta, le spun: să-mi fie cu iertare, bulevardul 
Independenței din Ploiești curge, printre castanii săi, spre 
Dunăre, precum Prahova și celelalte râușoare cuminți. 

Acum, că le-am stabilit identitatea, va fi fost rive droite 
ploiestoise mai înzestrată în case cu grădina decât sora ei de 
peste șirul de castani încă din perioada interbelică? În orice 
caz, puține case sunt de găsit acum pe rive gauche. Istoria 
uneia dintre ele este cea de aici, iar raritatea casei poate că 
adaugă ceva interesului. 

Începe istoria acestei case, situată în zona bisericii Sf. 
Anton, cu venirea din Macedonia grecească la Ploiești a lui 
Ioannis Vassos, străbunicul meu pe linie paternă, în anii 1920, 
imediat după primul război mondial. Ioannis Vassos era fiul 
unui grec, Vasili Vassos și al macedo-româncei Atena Vassos, 
nascută Vurli. Ioannis a fost botezat în ritul ortodox în 
localitatea Grevena / Grebenea, în apropiere de Ioannina, în 
Grecia, în anul 1891.  Era, deci, la jumătatea drumului vieții 



347 

 

când a întreprins această călătorie înspre Ploiești (via 
Constanța). El a achiziționat un teren la jumătatea unei 
străduțe mici, paralele cu Bulevardul și a ridicat casa în stil 
neo-românesc din fotografie (fig. 1) în 1930. În prima 
fotografie pe care o am cu bunicul, Romeo J. Vassos, el este 
în grădina casei împreună cu străbunicul, acesta din urmă în 
pantaloni cu bretele, cămașa și purtând bască (fig. 2). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1 Casa 
Vassos. 

 
Fig. 2 Romeo (stânga) și Ioannis Vassos (dreapta) în curtea casei (cca 1930). 
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Este necesară aici o paranteză în istoria casei pentru a 
discuta scopul în care a fost construită. Circulă în literatura 
noastră de refacere / revenire-după-comunism diferite 
denumiri pentru clădiri, din care multe aflate la întâlnirea a 
mai multor stiluri de arhitectură (deci, eclectice). Clădirile se 
află chiar la intersecția unor stiluri de viață diferite: oriental-
franțuzite, colorat-austriece sau blajin samovarelnice. Li se 
spune ”vile”, ”case boierești”, ”conace” etc. Toți acești 
termeni par inadecvați pentru spiritul burgheziei românești 
din acei ani, pentru filozofia lor de viață. Probabil că 
termenul ”casă cu grădină”22 este cel mai potrivit. 
Arhitectura era aleasă cu grijă (semnătura lui Toma Socolescu 
este pe proiectul casei descrise) și o atenție particulară era 
acordată posibilității de a petrece întreaga zi în incintă. Dacă 
în Franța sau Anglia existau cluburi, în România existau 
grădini, iar casele aveau câte un iatac pentru fumat și 
dulcețuri. Clădirea păstrează parfumul de șerbet, tabinet și 
cafea. Alte tabieturi se vor forma de-a lungul timpului, fără 
îndoială. Din fumul acestora se ridica, precum în romanele lui 
Palazzeschi23, generație după generație.  

Casa Vassos a rezistat în timpul comunismului datorită 
uneia dintre acele persoane care au fost crescute într-o lume 
de Medeleni și au protejat zâmbetul acestei lumi ca pe o 
lumânare de Înviere de-a lungul unui drum de 45 de ani prin 

 

22 Andrei Voinea, teză de doctorat, Universitatea de Arhitectură și 
Urbanism „Ion Mincu”, București 2017, Cod Dosar F-CA-10883/07.12.2017, 
Platforma REI - Teze de doctorat publice. 
23 Aldo Palazzeschi, „Il Codice di Perela”, Vallecchi, Firenze, 1920. 
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obscuritate. Numele ei este Nina Maria Vassos (născută 
Maria Oprea, fata lui Nicolae Oprea și a Elenei Borcescu), cea 
pentru care casa a devenit cămin după nunta cu primul 
moștenitor, Romeo Vassos. Virtuțile și tacticile nenumărate 
ale acestei zâne a casei au nume lungi ca ale indienilor: ”cum 
să pășești pe vârfuri pentru a evita uzura covorului și a 
parchetului, când știi că nu le vei putea înlocui”, ”cum să 
zâmbești iarna, când temperatura în casă atinge 16 grade 
Celsius”, ”cum să faci fericiți un nepot și un cățel cu trei felii 
de parizer”. Mai ales, ”cum să te comporți mereu ca și cum 
această casă în care trăiești aparține unui nepot sau 
strănepot abia bănuit”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3 Nina Maria Vassos. 

Câteodată, la capătul micii alei care ducea pe lângă 
fotoliile de nuc, hol și treptele de mozaic în grădină, bunica 
Nina se uita înapoi la fațada obosită a vechii clădiri (fig. 3) și 
îmi spunea: ”Of, cât mi-aș dori să o pot reface anul viitor!”. 
Cum ar fi spus un cântec al acelor generații: ”Casa mea e-un 
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cântec cu acorduri ample” (Angela Similea). 
Pășeau în casă nașa Lili, cu ochelari serioși, inițiative 

serioase și mereu o propunere de excursie nouă în Dacia 
1100, jucăușul prieten Tom, unchiul Gheorghe, amator de 
petreceri, ducând mereu o sticlă de șampanie Zarea și un tort 
de înghețată în haina celor 90 de primăveri. Veneau tanti 
Sofi, cu andrele și istorii din tot orașul și tanti Venera, 
dresoarea zațurilor de cafea – fără zahăr; vecina Nuți, prima 
posesoare de televizor color din zonă, știutoarea filmelor cu 
Jackie Chan și a salatelor de roșii. Și mai ales tanti Mia, mereu 
la modă, stăpâna culorilor vii desenate pe ferestre, pe haine. 
Îmi place să cred că urmele fiecăruia au rămas pe câte o 
placă din parchet, chiar după rașchetările succesive. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4 Vivian Anton 
Vassos (fiul celor 
doi autori), la 
primii pași în 
curtea casei. 

O casă neo-românească cu grădină este, poate, o 
curiozitate pentru alte orașe, dar pentru Ploiești este locul în 
care se întâlnesc încă Nina-Maria, nașa Lili, vecina Venera, 
vecina Nuți, Maia, Elena, Anca, Sofi și celelalte care i-au 
trecut pragul. 
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DESPRE AUTORI 

Marius Bâzu 
Doctor inginer în electronică, născut la 12 octombrie 
1948, în Ploiești, absolvent al liceului “I.L.Caragiale” 
din Ploiești (1966) și al facultății de Electronică, 
secţia Ingineri fizicieni, a Politehnicii bucureştene 
(1971). A lucrat exclusiv la Institutul de Cercetări 

pentru Componente Electronice (devenit din 1996 Institutul 
Naţional de Microtehnologie), devenind în ianuarie 1990 șef al 
laboratorului de Fiabilitate, apoi, în 2000, pentru doi ani, director 
adjunct științific. Coordonator de proiecte europene si naționale, a 
scris peste 120 de articole și comunicări științifice, precum şi trei 
cărți publicate în străinătate, la edituri de prestigiu: J. Wiley & Sons, 
Artech House și Springer Verlag. A obținut în 2013 premiul 
Academiei Române. Redactor-șef al revistelor ”Componente 
electronice” și ”Optimum Q”, redactor-șef adjunct al publicației 
”Micro and Nanotechnologies Bulletin”. Editor şi co-autor al 
volumelor “Ploieştiul văzut din liceul Caragiale” (Smart Publishing, 
2017), ”Oameni din Ploiești” (Smart Publishing, 2018), ”Ploieșteni 
de ieri și de azi” (Smart Publishing, 2019) și al volumelor electronice 
”Nostalgii ploieștene” (2020) și ”Ploieșteni călători în timp și 
spațiu” (2021). 
 

Ciprian Apetrei 
Este filograf. Adică filosof și fotograf, iubitor de 
grafie și de grafică. Colaborează cu mai multe ziare 
și reviste culturale din România. Este profesor în 
Bretania, Franța, unde locuiește de aproape 10 ani. 
Este autorul volumelor ”Cel de la geam”, Eikon 

2020 și ”Povești călătoare”, Minela 2021. LeMeVist din promoția 
’95, crede că Ploieștiul îl iei cu tine oriunde ai merge. Toate 
bulevardele din lumea largă seamănă cu cel al Castanilor, iar seara 
de joi are, întotdeauna, sunet de Filarmonică. 
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Mihai Beffa  
Inginer electronist. Născut la 14 septembrie 1951, 
absolvent al liceului ”Mihai Viteazul” din Ploiești 
(1970) și al facultății de Electronică și 
Telecomunicații din București (1975). În 1980 
emigrează în SUA cu soția (Dana), doi copii (Vlad și 

Irina) și patru valize. În primii zece ani lucrează la diferite companii, 
apoi, în următoarea perioadă, pornește, împreună cu alții, cinci 
”start-up”-uri, dintre care două încă sunt în activitate: Testmetrix 
(fabricarea de echipament de testare pentru carduri și memorii) și 
Wireless Seismics (dezvoltarea unui sistem seismografic, cu 
colectarea și transferul datelor în timp real). Co-autor la două 
brevete americane. Din 2006 este Managing Partner la Invest 
Romania, firma care dezvoltă Magnolia Village Păulești, un 
ansamblu rezidențial construit în imediata apropiere a Ploieștiului 
și care va număra 2000 de locuitori. Cei doi copii lucrează în SUA: 
Irina este Graphics Designer (BS de la UC Davis) și are două fetițe 
superbe, născute în 2013 și 2016, iar Vlad este Software Engineer, 
cu un MS de la Stanford University. Co-autor al volumului “Oameni 
din Ploiești” (Smart Publishing, 2018). 
 

Robert Codescu 
Născut la data de 23 ianuarie 1972, în comuna 
Gornet-Cricov, din judeţul Prahova. A urmat şi 
absolvit cursurile primare şi gimnaziale la Şcoala 
Generală Nr. 30 din Ploieşti (1978-1986), cursurile 
liceale la Liceul Industrial ”1 Mai” din Ploieşti (1986- 
1990), cursurile postliceale la Colegiul Economic 

”Virgil Madgearu” din Ploieşti (2009-2011). A fost redactor 
colaborator la revistele „Practic Idei pentru casă, grădină şi 
apartament”, „Dog magazin”, „Ghidul arădean”, „Antichităţi 
România”, „Ploieştiul cultural”, „Temporis” şi multe alte publicaţii 
din mediul online. Este un foarte apreciat blogger, fiind de 
asemenea iniţiatorul şi dezvoltatorul proiectului online CĂRŢILE 
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PLOIEŞTIULUI. Se declară ca fiind de profesie… ploieştean! Autor 
volumulului electronic ”Casa Luca Eleftrescu” (2021) și co-autor al 
volumului electronic ”Ploieșteni călători în timp și spațiu” (2021). 

Anca Maria Văcaru Stoicescu Cunningham  
A fost Ploieșteancă in situ între 1977 și 2002 și 
rămâne Ploieșteancă în spirit și simțire. 
Profesional, Anca lucrează în nutriție clinică, în 
spitale și clinici din San Francisco, a predat în 
laboratorul almei mater San Francisco State 
University, a lucrat în cercetare la Academia de 

Nutriție și Dietetică și a scris articole pentru SuperKids Nutrition. În 
viața personală, este măritată și are două descendente, viitoare 
dieteticiene. Educațional, Anca este flămândă: după ce a terminat 
summa cum laudae programul în nutriție, a urmat un masterat în 
nutriție, câteva certificări în nișe de specialitate, iar în prezent este 
studentă la doctorat în nutriție clinică, la Rutgers University. Co-
autoare a volumului electronic ”Ploieșteni călători în timp și spațiu” 
(2021). 

Mihail Bogdan Dabija 
Născut în Ploiești, la 24 februarie 1942, a 
absolvit Școala medie mixtă ”I.L.Caragiale”, la 
Ploiesti, apoi Facultatea de Construcții Civile, 
Industriale și Agricole din cadrul Institutului de 
Construcții București, în 1966 (pe vremea aceea 

se făceau 5,5 ani la Construcții). Inginer în cadrul Trustului Regional 
de Construcții Ploiești (1966-1968), inginer proiectant în cadrul 
DSAPC / Institutul de Proiectări Prahova / Consproiect Ploiești 
(1968-1991). Director în cadrul S.C. Conti Ploiești (1991-1994), apoi 
director general la S.C. Consproiect S.A. (1994-2016). În prezent, 
pensionar. Verificator si expert al MLPAT din anul 1992. Expert al 
Ministerului de Justiție, din anul 1976. Co-autor al volumului 
electronic ”Ploieșteni călători în timp și spațiu” (2021). 
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Maria-Magdalena Nicolescu Konate 
S-a născut la Ploiești, pe 13 septembrie 1946 și a 
absolvit în 1964 liceul ”Ion Luca Caragiale” și în 1970 
facultatea de Medicină ”Carol Davilla” din București. 
După căsătorie și nașterea celor doi copii, a plecat în 
1971 cu familia în Mali, fiind medic stagiar în 

capitala Bamako, apoi medic-șef adjunct al Centrului de Sănătate al 
Cercului Kita, regiunea Kayes (Mali), fiind responsabilă cu protecția 
maternă și infantilă. În perioada 1975-1976 a urmat o specializare 
în Sănătate Publică la Școala Națională de Sănătate Publică din 
Rennes (Franța). A revenit în Mali, fiind mai întâi medic curant la 
Centrul Medical de Întreprinderi nr. 1 din Bamako, apoi medic 
consilier la Institutul Național de Sănătate Publică din Bamako, 
până la pensionarea din 2002. A participat la cursuri de 
management al cuplului infertil, la Baltimore (SUA), în 1980 și la 
cursuri de medicina muncii, la Montreal (Canada), în 1990. Între 
1996 și 2009 a fost consul onorific al României în Mali. În 2016 s-a 
întors în România, la Ploiești. Co-autor al volumului electronic 
”Ploieșteni călători în timp și spațiu” (2021). 

Ion Lăzăroiu 
Născut la 19 ianuarie 1949, în comuna Călugăreni 
(Prahova), devine ploieștean la vârsta de 1 an. A 
urmat școala primară și liceul ”I. L. Caragiale”, apoi 
în 1967-1968 a frecventat cursurile Școlii Tehnice 
Comerciale ”N. Krețulescu” din București, iar în 

1968-1972 și-a continuat studiile la Academia de Studii  Economice 
- Facultatea de Comerț Exterior, absolvind cu nota 10 la examenul 
de diplomă. Între 1972 și 1976 a lucrat la ISCE Petrolexportimport, 
în sectoarele operative de export și import produse petroliere. 
Între 1976 și mai 1990 a fost angajat la Ministerul Comerțului 
Exterior, Direcția America. În Ecuador și Uruguay a fost șeful 
ambasadei României, iar în SUA a fost șeful biroului comercial al 
României din Los Angeles. În 1977 a fost directorul pavilionului 
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României la târgul internațional din Guatemala. Din 1990 și până în 
prezent este întreprinzător privat, fiind proprietar, coproprietar, 
director general la diverse firme. A obținut mai multe Diplome de 
excelență în activitate. Este autor al volumelor ”Vioara - Reghin 
orașul viorilor” și ”Creșterea prepelițelor” și coautor la diverse 
lucrări de specialitate. În prezent are sub tipar cartea ”Monografia 
comunei Călugăreni – Prahova”. Are 2 brevete de invenție și a 
obținut, în 1999, Medalia de Aur și premiul I la salonul Internațional 
de noutăți tehnice. Este membru în diverse asociații de specialitate, 
pasionat de călători, agricultură ecologică, plante medicinale etc. 
Văduv din 2017, are un băiat, o nepoată și un strănepot de 5 ani. 
Co-autor al volumului electronic ”Ploieșteni călători în timp și 
spațiu” (2021). 

George Nicolae 
Născut la 2 octombrie 1943, în Focșani, devine 
ploieștean în 1953. Absolvent în 1961 al liceului 
”I.L.Caragiale” din Ploiești (care se numea pe atunci 
Școala Medie Mixtă nr. 1), apoi al facultății de Chimie 

a Universității București, în 1966. În timpul satisfacerii serviciului 
militar obligatoriu de 6 luni, cere permisie pentru a participa la 
concurs pentru doctorat si preparator-asistent universitar, în 1967, 
pe care îl câștigă. În 1974 obține titlul de doctor în chimie. În 1979 
își vizitează rudele din Chicago și se stabilește în SUA. Are mari 
succese profesionale în domeniul produselor stomatologice, astfel 
încât în 1994 își înființează propria corporație, American Dental 
Products Inc., care este încă activă în 2022. În perioada 1980-1989 
a depus o intensă activitate politică alături de românii din exil, cu 
luări de cuvânt la congresele diasporei și organizarea de proteste 
împotriva comunismului. După 1989, cu multă generozitate, a 
oferit foștilor colegi de catedră, unor profesori universitari, unor 
colegi de liceu și facultate și chiar unor artiști și alți români 
posibilitatea de a cunoaște viața din America. 
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Alexandru Petrescu 
S-a născut la 30 mai 1959, în Ploieşti. ”Toţi ploieştenii 
se nasc acolo unde au chef”, spune scriitorul spaniol 
de origine română, care trăieşte, din 1990, la Madrid. 
Participă la Revoluţia din 1989, înfiinţând ziarul 
”Prahova Liberă” iar apoi ziarul de orientare 

monarhistă ”Muntenia”. În Spania, pune bazele primului ziar 
românesc apărut după revoluţie: ”Orient Expres”. Este primul 
român ce a intrat în politica spaniolă, devenind membru al 
Partidului Popular. Primul român ce a participat la coridele de tauri 
de pe străzile oraşului Pamplona și a întemeiat la Madrid trei 
biblioteci pentru români şi primul ziar românesc de după 1989, în 
exil. Este expert în producţii cinematografice şi de radio-
televiziune, în cadrul Universităţii Complutense, din Madrid. De 
asemenea, este realizator programe TV şi al Universităţii ”Carlos 
III”. Licenţiat în relaţii internaţionale şi studii europene și 
masterand în Politică Internațională. În anul 2000 a primit Premiul 
Clubului Internaţional de Presă, Spania, care i-a fost înmânat de 
către Regele Spaniei. Este menţionat în crestomaţii, dicţionare, 
antologii în limba română ori în alte limbi. 

 
Alecsandru Szombath 
Născut la 27 martie 1939, la Ploiești. A absolvit în 
anul 1956 liceul ”I. L. Caragiale” (pe atunci, Școala 
medie nr. 1) din Ploiești, pe care l-a terminat, mult 
mai târziu, și fata lui cea mare. După ce a absolvit 
Facultatea de Forajul Sondelor și Exploatarea 

Zăcămintelor a Institutului de Petrol, Gaze și Geologie din 
București, a lucrat succesiv ca Șef de șantier foraj și Adjunct de șef 
de secție Cavnic în cadrul IPEG Maramureș, Șef de secție și Șef de 
birou OPM la Schela Boldești. Între 1975 și 1995 a fost Șef de 
proiect, Șef de serviciu și apoi consilier la PETROSTAR Ploiești, iar 
între 1995 și 2001, Director general al firmei româno-germane SC 
Hametner SRL Timișoara, filiala Ploiești. În martie 2001, s-a stabilit 
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în Canada, în regiunea Ontario (în Toronto, apoi, din 2019, în 
Marmora), unde a fost Manager de caz pentru imigranții care 
desfășoară activități independente. Se autocaracterizează ca un om 
de echipă, disciplinat și lucrând cu rigoare. 

Aude M. Vassos 
Născută în mai 1988, în Franța, a absolvit Lycée 
Saint Pierre (Brunoy, 2007) și a obținut doctoratul 
la Sorbonne Universités (Paris-VI & Ecole 
Normale Supérieure, 2012-2017). Este 
cercetătoare la IFIN-HH, ELI-NP (Extreme Light 
Infrastructure – Nuclear Physics). 

  
Paul R. Vassos 
Născut în mai 1977, la Ploiești, a absolvit Colegiul 
Național ”I.L. Caragiale” (1995) și a obținut  
doctoratul internațional în Biologie Structurală al 
Universității din Florența (2001-2004), urmând 
studii post-doctorale la University of Maryland 

(2004-2005) și École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL, 
2005-2008). A activat ca cercetător senior la EPFL (2008-2011) și 
profesor titular al catedrei de biospectroscopie a Facultății de 
Studii Biomedicale a Université de Paris (Paris-V Descartes, 2010-
2016). Prof. Vassos își desfășoară cercetarea la IFIN-HH/ELI-NP și 
predă și formează doctoranzi în cadrul Școlii Doctorale 
Interdisciplinare a Universității din București. 

Jean Wolff 
Născut la 22 mai 1939, urmează liceul la Ploiești, 
perioadă în care este, la 15 ani, cel mai tânăr 
membru (violonist) al orchestrei simfonice din 
Ploiești, proaspăt înființată. Absolvă în 1955 liceul 
”I. L. Caragiale” din Ploiești și în 1966 Școala 

Tehnică de Arhitectură și Construcția Orașelor București, apoi 
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devine în 1973 inginer de Instalații pentru Construcții la absolvirea 
Institutului de Construcții din București. Între 1959 și 1974 este 
muncitor și apoi tehnician la TCR și TCM Prahova, iar din 1973 și 
până în 1988 este inginer (principal) de instalații la TCM și TAGCM 
Prahova. Emigrează în Israel în 1988, unde lucrează ca inginer de 
Instalații în Construcții la Primăria Beer-Sheva, apoi la două firme 
private. Pensionat pentru limită de vârstă în 2001, se întoarce în 
România, unde este între 2002 și 2009 profesor de tehnologia 
instalațiilor pentru construcții la liceul ”Toma Socolescu” și la 
centre de calificare din Ploiești. În 2010 devine formator și 
evaluator în domeniul său tehnic de activitate. Co-autor al 
volumului electronic ”Ploieșteni călători în timp și spațiu” (2021). 
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