
Cosmin
 & Star

Pasiunea mea pentru câini este destul de 
veche: am avut un maidanez prin generală, 
în anul 1 de facultate mi-am luat o căţeluşă 
pitbull (Sonia - foarte simpatică) pe care, 
din cauza neînţelegerilor cu părinţii (de ce 
oare? pitbull, omoară oameni, etc.) a trebuit 
să o dau. A trecut timpul şi eu tot îmi 
doream un câine, mai ales după episodul 
Sonia, însă spaţiul restrâns de la bloc şi 
lipsa timpului liber m-au împedicat să fac 
acest lucru. Mă mai uitam pe net la diverse 
filmuleţe şi rase de câini iar  până anul 
trecut nu am avut “curaj” să iau hotărârea.

Cum s-a întâmplat: lucrăm la o altă 
firmă de software şi încercăm să 
facem un demo de aplicaţie pentru 
un producător de mâncare de 
animale, Royal Canin. Ca demo-
ul să aibă exemple pertinente 
am început să introducem nişte 
produse de pe site-ul acestuia. Tot 
dând click-uri am vazut diverse 
rase de câini, dar când am vazut 
husky parcă am înnebunit: într-o 
oră şi ceva dădusem comanda pe 
net şi plătisem avansul pentru un 
pui de husky.
Nu mi-a ieşit combinaţia asta cu 
comanda pe net şi am început 
să caut prin Bucureşti. Am găsit 

până la urmă la o familie care 
avea un mascul şi o femelă care 
tocmai născuse 5 puiuţi: 3 băieţi 
şi 2 fete. Când i-am văzut pe toţi 
nu ştiam cum să aleg, toţi erau 
foarte simpatici şi haioşi. Star era 
cel mai liniştit şi parcă avea cele 
mai perfecte semne din punct de 
vedere al simetriei lor; cred că 
astea au fost motivele pe care le-am 
avut atunci când l-am ales.
Spre ruşinea mea trebuie să 
recunosc că nu ştiam foarte multe 
despre această rasă, mă refer 
aici la comportamentul ei, dar 
până la urmă m-am obişnuit cu 
“tabieturile”.

Cosmin a ajuns foarte matinal la serviciu în prima lui zi de lucru. S-a întâmplat să-i ies în cale şi să facem cunoştinţă. După câteva luni 
îşi adusese deja un scaun confortabil de şef pe care de mult îmi doresc să-l încerc. A fost primul coleg pe care l-am scos la pozat cu 
timpul lui liber şi am avut ceva emoţii. Locul ales a fost parcul Bazilescu care-şi trăia toamna într-o linişte de duminică după-amiază 
perfectă. Star a fost foarte cuminte şi, după cum se vede, foarte fotogenic.

Acum are aproape un an şi jumătate. Nu a spart nimic prin 
casă, dar a compensat prin ros: tocul uşii de la intrare, al uşii 
de la bucătărie şi al celei de la sufragerie, a mai ros dintr-o 
măsuţă din sufragerie, din cuierul din hol...
Locul lui preferat este canapeaua din sufragerie, dar şi partea 
de jos a cuierului din hol (aici e tare ciudat, stă seara deşi nu 
prea mai are loc :) )

Este destul de cuminte în relaţiile cu ceilalţi 
câini, nu sare la bătaie şi evită conflictele; cred 
că îi este cam frică de când l-a smotocit puţin 
un lup bătrân :) Are cercul lui de prieteni şi de 
câte ori se văd, se joacă până cad laţi.
Este total indiferent la pisici. O întâmplare 
haioasă a fost atunci când am fost acasă la 
mama care are o pisică birmaneză. Cum a intrat 
Star în casă s-a dus glonţ la bolul cu mâncare 
al pisicii. Pisica stătea pe canapea şi îl urmarea 
cum îi termină mâncarea, iar când Star a 
terminat de mâncat şi venea către sufragerie, 
pisica i-a tras o gheară :), moment în care el a 
schelălăit puţin şi a fugit spre mine, deşiiiii este 
de cel puţin zece ori mai mare ca ea. :))

Nu mi-am închipuit cât de greu va fi să 
mă trezesc la 7 şi să mă duc cu el 30-40 
de minute pe afară, seara când vin mă 
duc cu el direct, fără să mai mănânc, etc. 
Este o mare responsabilitate să ai grijă de 
un câine; încerc să fac faţă, dar să îmi mai 
rămână şi ceva timp pentru mine. :) Este 
clar că mi-am schimbat stilul de viaţă 
adăugând ceva oboseală în ritmul cotidian, 
dar şi o mică (sau mare, după caz) doză de 
relaxare. Am o vecină, Anca, care de când 
l-a văzut cred că s-a îndrăgostit de el şi îl 
mai scoate la prânz în fiecare zi când sunt 
eu la serviciu. De asemenea, tot Anca are 
grijă de el când sunt plecat în concediu; nu 
ştiu cum m-aş fi descurcat fără ajutorul ei
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Lucian
 si bicicleta

Prima mea bicicletă a fost una de oţel marca 
DHS roşie cu suspensii, pe care mi-am 
luat-o în anul 1 de facultate şi tot atunci am 
şi învăţat să merg pe ea.
După ce am învăţat, mergeam frecvent 
la serviciu şi la facultate pe bicicletă şi în 
general pe oriunde aveam de mers.
Îmi plăcea foarte mult şi, mai ales, era foarte 
ieftin transportul meu, a costat 2.500.000 lei 
vechi, din Metro :)

La serviciu vin pe bicicletă pentru că este cel mai rapid 
mod de a ajunge. Fac 30-35 minute din Berceni şi 
multă mişcare zilnic. 

Am o cursieră şi am avut până de curând şi 
un mountain bike (pe cel din poze). Cursiera 
este marca Whistle Yakima, are cadrul din 
carbon şi, de asemenea, inserţii de carbon 
în anumite piese pentru a avea o greutate 
redusă, are aproximativ 7,5-8 kg. Mi-a sosit 
fix cu o zi înainte să particip la competiţia de 
la Sibiu.
Iubesc ciclismul dar încerc să nu mă ataşez 
prea tare de biciclete, mai ales că am patru 
biciclete furate, la activ. Aşadar, sacrificii 
financiare şi sentimentale n-au fost prea 
mari, mai puţin la ultimul montain bike 
Specialized S-Works rosu pe care l-am 
asamblat manual piesă cu piesă (acelaşi din 
poze).

În trafic încerc să nu întind coarda pentru 
că ştiu cum este perceput un biciclist pe 
carosabil, sunt şi sofer şi stiu cît este de 
inconfortabil.
Sunt cam indisciplinat totuşi, am fost lovit 
de o maşină când am trecut pe roşu, dar 
n-am păţit nimic grav, bicicleta a avut 
anumite probleme şi îmi mai amintesc când 
am intrat într-un autobuz care tocmai oprise 
în staţie :)) (fii mă, mai atent!!!). Atunci mi-
am făcut roata praf, abia aveam câteva luni 
de când învăţasem să merg pe bicicletă.
Dar am şi o întâmplare plăcută care 
s-a petrecut când am coborât noaptea 
Poiana Braşov şi şoferii mergeau în spatele 
meu fără să mă depăşească sau să mă 
incomodeze, mă şi ajutau, de fapt,  cu 
lumina farurilor.
Am reusit performanţa să prind 80 km/h aşa 
că nu erau prea incomodaţi.

Nu ies într-un loc anume cu bicicleta, dar ies frecvent atât cu 
montain bike-ul, cât şi cu bicicleta de şosea, particip la concursuri 
în calitate de amator şi în general parcurg peste 6000 de km pe an.
Printre traseele pe care le-am făcut, aş putea preciza: 
Transfăgărăşanul, coridorul Rucăr - Bran - Braşov, Bucureşti - Ruse 
- Bucureşti, Bucureşti - Slănic, Bucureşti - Sinaia cota 1400.
Am participat la diverse concursuri de maraton cu Montain Bike-ul, 
dar şi la concursuri de şosea. Cea mai bună clasare la şosea a fost 
când am ieşit pe locul 9 din 40 la Sibiu, 15 km de etapă montană 
până la Paltiniş.
La Montain Bike, cea mai bună clasare a fost locul 20 din 650 la 
Prima evadare din Bucureşti, un traseu de 50 km prin pădurile 
Băneasa, Tunari şi Snagov . A se observa diferenţa enormă dintre 
numărul participanţilor de la şosea şi maratoane Mountain Bike.
Provocarea pe care o am pentru anul viitor este de a termina 
concursul naţional de duatlon, 15 km alergare şi 40 km ciclism.

Cu Lucian m-am înţeles perfect până-n momentul în care nu am mai avut bicicleta. A urmat o perioadă de “când îţi iei alta? când vii 
să ne plimbăm?“ şi apoi s-a calmat şi iar ne-am înţeles perfect :). Îmi place că-i foarte ambiţios şi optimist. La fotoşuting nu am avut 
o lumină convenabilă, fiind dimineaţă, dar ne-am distrat copios cu nişte veveriţe care ne deranjau crezând că le putem da ceva de 
mâncare. Să mergeţi la primavară în Herăstrău cu nuci! Veveriţele vin şi vă fură din palmă dacă le chemaţi.
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Veronica
 & Jon

În noiembrie 2006 a aterizat Jon. M-a sunat 
Cristi într-o seară şi mi-a zis să vin că are o 
surpriză pentru mine. Intru în casă, îl văd pe 
Jon. Murdar, slab şi agresiv. 
Cum a ajuns în casă? Cristi venea de 
la cumpărături. A pus sacoşele jos, în 
faţa uşii de la bloc şi căuta cheia. Din 
boscheţi a răsărit o pisică maidaneză 
atrasă de bunătăţile din sacoşă. Ulterior 
s-a descoperit că e motănel, după ce s-au 
împrietenit parţile :) Cristi a intrat în bloc 
iar pisica l-a urmat în lift şi apoi în casă... 
de unde n-a mai ieşit decât ca să meargă 
la doctor. Veterinarul ne-a estimat că avea 
cam un an, era tânăr flăcău atunci când a 
venit la noi. Acum are deja 4 ani împliniţi.

Veronica-i este cea mai matinală colegă, este cea care ne face de cele mai dese ori cafeaua de dimineaţă (mulţumim!) şi mi-a povestit 
că la 8 când vine ea cu primul microbuz este singurul client şi, inevitabil, mai stă la o bârfă mică cu şoferul, hihi. Este foarte seriosă, pe 
cuvânt, iar când râde mă amuză teribil. M-am simţit minunat la ea şi la soţul ei acasă unde i-am făcut un mini-pictorial motanului lor, 
cică agresiv, Jon.

Căteva luni (fără exagerare), eu nu am stat 
singură cu el în cameră. Era foarte sălbatic 
şi ataca la propriu pe oricine în afară de 
Cristi. După un timp destul de îndelungat 
s-a acomodat, deşi nici acum nu este 
perfect cuminte şi are în mod constant 
ieşiri agresive, când ne pândeşte la colţ şi 
sare să ne ciupească de picioare.
Am avut pisică toată viaţa. Cel mai drag 
pisoi al vieţii noastre a fost Monsieur 
(pronunţat neaoş Musiu), un motan 
negru, luat din curtea teatrului Odeon, 
unde se bronza alături de câinii de pază 
:)) În momentul de faţă, am la mama un 
birmanez extrem de tolomac, pe nume 
Toto, care are coada strambă din fabricaţie 
şi face pipi pe ea :))

Îl răsfăţăm cu mulţi pupici şi multe 
mângâieri în fiecare zi (deşi lui nu-i plac) şi, 
din când în când îi cumpărăm jucărioare. 
Îi cumpăram înainte câte o delicatesă 
pentru pisici, dar acum nu mai are voie, e 
la regim. Nu face fiţe deloc, îi este foame 
în permanenţă pentru că primeşte 3 raţii 
zilnice de biscuiţei dintre cei mai scumpi, 
hihi, aşa cum ni s-a recomandat şi de doctor 
şi asa cum trebuie.

Are jucării fără număr (între 25-30, de 
fapt) şi ţipă foarte tare când este uşa 
închisă la baie, nu contează dacă are 
nevoie sau nu. În special, ţipă când vine 
taică-su Cristi acasă şi intră în baie, 
pentru că vrea atenţia lui în permanenţă. 
Ne stresează non-stop, este foarte matinal 
şi deseori ne trezeşte cu noaptea în cap pe 
la ora 4 când s-a saturat de somn şi începe 
să se joace. Noi având parchet iar el având 
jucării din plastic tare, lemn etc., e clar ce 
zgomot face! În plus, insistă să doarmă cu 
noi şi ne inghesuie :)
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În urma unor afecţiuni la rinichi, i-am administrat zilnic, dimineaţa şi seara, o pastă. Cum? Îmi puneam pasta pe 
deget şi apoi îl blocam pe Jon într-un colţ şi încercam să i-o bag în gură. Practic îl frecam pe dinţi cu ea şi apoi 
se lingea singur. După vreo 3 săptămâni de alergături şi nervi, într-o seară nu eram tocmai dedicată “proiectului” 
şi întârziam să-l bruschez cu pasta. Jon s-a întins şi-a început să lingă pasta singurel. Din seara aia şi până am 
terminat tratamentul, a lins singur medicamentul, fără să mai ducem razboaie. :)

Se aruncă cu putere în geamul acvariului şi sperie peştii; fură diverse 
obiecte: brichete, pixuri, stick-uri, rujuri, telefonul mi l-a ascuns 2 
zile sub mobilă; când este supărat distruge sulul de hârtie igienică şi-l 
împrăştie prin toată casa; sărea pe geamul mic de la bucătărie ca să 
ajungă în balcon, indiferent dacă era deschis sau nu :)) ; acum este 
gras şi nu mai e aşa sprinten şi usurel, deci nu mai sare :)
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Adrian
 si fotbalul

Tatăl meu este vinovat pentru pasiunea mea 
pentru fotbal, el încă mai juca fotbal prin 
divizia C când eram eu mic.
Îl practicam de cele mai multe ori pe un 
maidan în spatele blocului, schimbam trei 
tricouri pe zi în vacanţe şi cel mai frumos era 
că, deşi eram mulţi băieţi, aveam în echipă şi 
fete :)

Nu pot să spun că am avut idoli fotbalişti dar 
eram foarte fericit când primeam postere sau 
abţibilduri de la cluburi ca Ajax Amsterdam 
sau Aston Villa atunci când le trimiteam 
scrisori pentru asta.
Într-o engleză nu tocmai impecabilă, 
trimiteam o singură scrisoare de la mai 
multe adrese, ale prietenilor mei.

Treceau într-o vreme destul de mulţi antrenori 
de juniori pe maidan, pe unde jucam noi 
fotbal, şi din când în când ne invitau la club 
pentru un amical.
Frumos era că de cele mai multe ori echipa 
noastră “din spatele blocului” câştiga 
împotriva celor deja antrenaţi deşi noi 
nu eram atât de buni iar ei ne subestimau 
imediat.

Mă uit la Champions League de la semi-finale în 
sus. La nivelul la care se joacă la noi acum sunt 
mai preocupat de meciurile noastre între colegi de 
miercuri şi sâmbătă.
Îmi mai place să înot deşi este cam greu în Bucureşti 
să găseşti un loc convenabil aşa că din când în când 
mai fac sport dându-mă cu bicicleta sau jucând 
badminton.
Însă acum că a venit sezonul rece mă pregătesc de 
hibernare :)

Adi m-a iniţiat în tainele Epicului, un soft pe care nu-l iubesc mai deloc. Acum mulţi ani, când mai lucram şi pentru echipa lui, îmi 
circulau SGML-uri multe prin cap şi încet-încet dominau teritorii ocupate de FrameMaker.
Îmi pare rău că nu am reuşit să fac mai multe poze cu el în acţiune la fotbal. Fără să pară o laudă mare, Adi joacă cel mai frumos şi cel 
mai fair fotbal, driblează fără să te umilească, nu trage tare la poartă, iar finalizările pot fi de generic. :P
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Gina
 si cerceii

Prin septembrie cred ca m-am apucat de 
lucru. Cunoscusem recent o fată care avea 
hobby-ul ăsta, iniţial i-am vândut ei cerceii 
pe la noi prin firmă, apoi văzând că există 
cerere m-am gândit că şi eu pot să fac asta.
Prima pereche de cercei pe care am 
vândut-o, a fost către colega noastră 
Adriana Munteanu (mentosanele din poza 
din dreapta) iar printre ceilalţi clienţi/
colegi pe care îi am ar mai fi Roxana 
Custura, Laura Duţă, Andreea Lupaşcu, 
Cristina Perhinschi, Ramona Mărăşanu, 
Nicoleta Barbu, Simona Ciochiu, 
Diana Lăcustă, Alina Bălan... toate cu 
urechile bine cercelite de mine.

Cei mai faini cercei făcuţi 
de mine sunt şi cei mai 
simpli. Ardeii capia au 
avut un mare succes 
iar lumea a avut numai 
lucruri bune de spus 
despre ei.

Am aproximativ 130 de 
perechi. De obicei îi creez 
sâmbăta sau duminica şi stau 
cam de pe la ora 7 până pe la 1 
noaptea.

Am un blog pe care îmi etalez 
creaţiile la  
http://skycatcher.thelifestyletoday.com.  
Este făcut mai mult ca să 
arăt şi altor oameni (cei de 
la Bitdefender şi prieteni 
cunoscuţi) cum arată 
cerceii mei. Nu prea vând 
necunoscutilor.

Ca instrumente 
folosesc pasta 
fimo, setul de lame 
speciale pentru tăiat 
pasta, un “făcăleţ/
sucitor” (creaţia 
tatei) pentru întinsul 
foii de fimo, ac de 
cusut, tortiţe de 
cercei, zale, mărgele 
de nisip şi altele.

Cu Gina mă cunosc de foarte multă vreme şi a lucrat câţiva ani chiar alături de mine, la birouri alăturate, ea la geam, eu la mijloc. Ea 
asculta Depeche, eu eram cu hip-hop-ul pe atunci. Ea vroia să mă convingă că-i cea mai tare trupă iar eu nu mai văzusem un fanatic 
atât de aproape de mine. Cum aud Depeche, mă gândesc la Gina. Aşa să faceţi şi voi de acum încolo. Acum lucrează la Juridic dar, 
personal, o consider încă parte din echipa 3d: Digital Documents Department (ştiaţi toţi că asta înseamnă, nu?)
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Andrei
 si trenuletele

Îmi plac lucrurile mici cu foarte multe detalii. 
Şi câinele meu este mic. Cred că tata mi-a 
adus un trenuleţ electric Bachmann din RDG 
înainte să intru la şcoală. Şi cel cu motor cu 
arc, cu cheiţă, din Cehoslovacia, primit şi mai 
demult, îmi plăcuse, dar nu mă impresionase 
într-atât. Trenuleţului Bachmann i s-au 
terminat bateriile din consola de comandă 
destul de repede şi nu l-am mai folosit. După 
mulţi ani, când m-am îmbolnăvit şi am fost 
forţat să stau aproximativ numai în casă, 
m-am interesat din nou de trenuleţe electrice 
şi am aflat că există şi unele mai mici decât ce 
avusesem eu în copilărie (scara N). Iar când 
am vazut fotografii cu locomotive Marklin la 
scara Z (pentru şine de lăţime 6,5 mm), am 
fost cucerit pe dată.

Ţin mult la locomotiva aceea foarte mică, cu aburi, 
seria BR 89, cea care m-a şi atras spre scara Z - este 
si mai veche de 12 ani.
Apoi, greu mi-am procurat o locomotivă Franco 
Crosti cu 12 roţi (2+10). Sigur că cea mai dragă firmă 
producatoare îmi este Marklin, şi este foarte trist că la 
începutul anului şi-au anunţat intrarea în faliment.
Aş dori să am o locomotivă la scara asta care să 
scoată toate zgomotele unui tren cu aburi. Apoi, 
visez un trenuleţ Z cu o cameră de filmat miniaturală 
la locomotivă sau pe un vagon, aşa încât să pot 
parcurge un traseu cât mai sinuos la bordul şi la 
nivelul minitrenului, la picioarele scaunelor gigant şi 
printre copăcei de plastic, iar unele chipuri uriaşe s-ar 
apleca şi ar privi direct în cameră. Câţiva modelişti 
au realizat deja asta, şi atunci o vizită la ei ar fi ceva 
grozav, să ne aşezăm alături de şina unui tren care 
ne filmează. M-ar mai interesa şi un mic geamantan 
Marklin cu un circuit feroviar Z înauntru. De luat la 
drum într-o delegaţie, de exemplu.

Cred că o locomotivă cu aburi BR 89 006 
aşezată pe pipa cuiva m-a impresionat şi 
m-a adus înapoi la hobby, deşi nu sunt chiar 
un hobbist feroce.
Culmea este că a mai trecut un an până 
să-mi procur acel model de locomotivă, am 
senzaţia că Marklin nu o mai comercializa 
atunci când am vrut eu să o cumpăr.
Am 6 locomotive şi vreo 20 de vagoane, 
toate Marklin. În afară de o locomotivă 
şi două vagoane cumpărate direct de 
la Marklin (care mi-au şi telefonat să 
le confirm adresa), pe celelalte le-am 
achiziţionat de la licitaţii.

Preţurile sunt mari, noi costă lejer 2-300 de euro per 
locomotivă şi câteva zeci de euro un vagon. Chiar 
şi un element de şina costă câţiva euro, deci cât un 
meniu la McDonalds. Groaznic. Din cauza asta, dar şi 
fiindcă nu am mult spaţiu şi mă îngrozeşte să desfăşor 
şi să întind multe şine prin apartament, cred că posed 
doar zece metri de şină. Încă o dată: am mers pe scara 
Z şi ca să am nevoie de cât mai puţin spaţiu.
Sacrificii? Câteva luni mi-am dat salariul în 
întregime pe acest hobby; ca să particip la nişte 
licitaţii ale unor vânzători din Statele Unite, a trebuit 
să mă scol în unele nopţi la nişte ore scandaloase.

De Sărbători am ţinut un tren mai mult în funcţiune. Dar 
mai mult de câteva ore nu m-a lăsat sufletul să-l pun să 
alerge, de teamă că vreun motoraş mai vechi să nu se ardă. 
Am citit că un trenuleţ Z cu 6 vagoane a mers mai mult 
de o mie de ore incontinuu, călătorind mai mult de 700 de 
km. Sunt curios dacă s-a oprit din cauză că s-a defectat sau 
pentru că a deraiat. Ce s-ar mai fi putut întâmpla? Să se fi 
depărtat uşor-uşor două segmente de şină şi o rotiţă să se fi 
împotmolit acolo.
Este foarte relaxant să urmăreşti un trenuleţ Z călătorind. 
Probabil că o culme a relaxării ar fi să combini, să urmăreşti 
un trenuleţ Z care dă roata în jurul unui acvariu cu scalari 
şi să asculţi o casetă cu sunete de valuri.

Pe Andrei îl ştiu de foarte multă vreme dar îl cunosc de mai puţin timp. Începusem să jucăm Gobbet în fiecare zi (un joc de strategie 
cu piese de lemn drăguţe :) ) şi la început îl şi băteam foarte des, apoi s-a răsturnat situaţia şi deja devenea plictisitor jocul pentru 
mine. La ping-pong, la fel, l-am bătut când am început să jucăm iar cu timpul a început să-mi dea lecţii. Pentru proiect, a făcut o şină 
pe birou în jurul monitorului pe care au circulat lin câteva trenuleţe simpatice pe care le-am ademenit să pozeze.
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Adrian
 si chitara

Pasiunea pentru muzică mi-a venit odată când vântul adia, priveam un cer plin de stele şi 
ascultam Conquest of Paradise. Totul s-a întâmplat treptat, lent şi sigur. Mai întâi a fost desenul 
iar muzica venea în dozaj mai mic cu câteva casete audio.
Am crescut cu Queen, Lionel Richie, UB40, Ace of Base şi altii ca ei dar de când am ascultat o 
piesă şocantă a celor de la RACLA de pe albumul “Cei care te calcă pe cap”, nu mai ştiu exact 
titlul piesei, gusturile şi concepţiile mele faţă de muzică au luat-o razna, am fost marcat şi a 
urmat o lungă perioadă rap.

Plăcerea pentru muzică şi 
instrumente şi combinarea 
instrumentului-voce cu celelalte 
instrumente, m-a pus să-mi iau o 
chitara: un Fender, acustic FA-125S pe 
care o am de… aproximativ... habar 
n-am! Tre’ să mă uit pe bon… să fie 
3-4 luni sau poate mai puţin… sau 
poate mai mult. Am fix două lecţii de 
chitară, de atât a fost în stare pseudo-
profesorul la care am apelat iar ce 
ştiu acum se datorează în mare parte 
autodidacticii.

Ce vrei să te faci când vei fi 
mare ?

Sunt la fel de indecis în privinţa 
asta ca şi la 12 ani, deci o să zic 

paraşutist.
Ai vreun vis în legătură cu 

muzica?
Vreau s-o “călăresc”!

Ai vreun idol care cântă la chitară ?
Pot spune că-l am pe frate-miu dar “idol” este mult spus.

Am participat la două concursuri de muzică la care am luat premiul 
doi cu coronişă, am la active o cântare pe o scenă mărişoară şi două 
apariţii televizate. Mă mai puteţi auzi dacă treceţi din greşeală pe 
strada Occidentului. De vreo lună am început să iau lecţii de canto 
iar exerciţii mai fac şi cu o serie de piese instrumentale originale 
şi de karaoke pe care le cânt în vecinătatea unor oameni. În mai, 
dacă vom fi sănătoşi, voi juca în musicalul “Hair” care va avea loc în 
incinta Arcub. 

Obişnuiam să ascult piese şi să notez versurile (scrise după cum 
se auzeau) într-un caiet, versuri pe care apoi le fredonam, greşit ca 

versuri dar corect ca linie melodică iar prima piesă cântată la duş se 
poate să fi fost “Cherry Oh Baby” de la UB40 sau “All that she wants” 

de la Ace of Base.

Cred că i-am ascultat cu toţii vocea în acea apariţie cu el cântând un cover dupa Mika. M-a impresionat şi când am văzut ce caricaturi 
faine face iar de făcut cunoştinţă cel mai bine, am făcut la Timişoara când l-am luat la cel mai fain festival din România, Plai. Pentru 
şedinţa foto ne-au trebuit câteva zile bune pentru a o stabili iar frigul din parc, de la ora 9 şi ceva, ne-a ţinut foarte puţin în atmosfera 
de pozat. Are planuri mari în muzică şi abia aştept să ne împartaşească faptele.
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Nicoleta
 si biliardul

Terminasem clasa a IX-a şi câştigasem o 
tabară de muzică la Năvodari unde am plecat 
cu atâta drag căci era prima mea tabăra la 
mare şi prima pe care o câştigasem prin 
munca mea şi a întregii echipe care era o 
formaţie de muzică folk. Într-una din seri 
am ajuns la o terasă care arăta ca un fel de 
sală de jocuri iar după ce m-am jucat cu 
maşinutele, cu flipper, cu bătaie şi nu mai 
ştiu ce... am observat un băiat jucând biliard.
Ca şi acum, şi atunci eram tare “băgăcioasă” 
în seamă, asa că am început să-l întreb o 
groază de chestii despre biliard. M-a prins 
acel joc din prima clipă. Dintr-o vorbă în 
alta, mi-a propus dacă vreau să mă înveţe… 
şi aşa a început totul…am jucat până la 5 
dimineaţa atunci, a doua noapte la fel, a treia 
la fel, până în ultima zi când a trebuit să plec. 

În ultimii 4-5 ani am început să joc din ce 
în ce mai des. Ca să fac o medie, cred că 
merg o dată la două săptămâni şi joc între 
3 şi 6 ore. Nu am un loc preferat, am jucat 
un an şi ceva în London Club, vreo câteva 
luni în Texas iar de un an jumate merg în 
IDM Club.

Mi-am dorit dintotdeauna un tac iar pe acesta 
l-am primit cadou de la colegi (adica de la 
voi) de ziua mea. :) Am şi batut tot la biliard 
dar am şi luat bătaie măr iar eu nu prea ştiu 
să pierd. Dacă se întâmplă, mă inverşunez 
atât de tare încât joc ore întregi în speranţa că 
măcar un joc să câştig, pentru propriul moral. 
Dintotdeauna, am fost foarte perseverentă şi 
am pus multă pasiune în ceea ce mi-a plăcut. 
Ador acest joc şi niciodată nu refuz o partidă 
de biliard… nici atunci când ştiu că iau bătaie.

Am participat o singură dată la un 
concurs în acest an pe 1 martie. A fost un 
concurs de amatori şi am câştigat locul 3. 
Am participat pentru că am vrut să văd 
cum este să joci şi cu o femeie biliard. 
Recunosc că eu nu prea joc biliard cu 
femei şi mai ştiu şi că noi, femeile, suntem 
“subapreciate”.  
A fost un concurs frumos în care am jucat 
mai bine de 7 ore biliard fără pauză. La 
final, am fost foarte dezamăgită pentru 
că locul 1 şi 2 au primit câte un tac şi o 
medalie iar locul 3 a primit o diplomă şi 
nişte produse cosmetice.

Le-am explicat celor de la organizare că în orice concurs un podium 
are 3 locuri şi 3 medalii, chiar şi locul 3 se premiază cu medalia mai 
slabă, de bronz... dar se premiază. După această mică conversaţie, 
la ora 7 când s-a făcut premierea, mi-au oferit şi mie o medalie. de 
care-s foarte mândră.

Împreună, ne-am calificat în semifinale la campionatul de ping-pong intern într-un meci excelent. Trebuia să fim, iniţial, la juniori dar 
am convins-o că la seniori ne este locul. La ora la care scriu acest text, trăiesc cu speranţa că vom ajunge în finală.
Nu o cunosc foarte bine pe Nicoleta dar, din câte mi-am dat seama, dă sfaturi, primeşte sfaturi, ţine post şi oferă cu mare plăcere 
zacuscă foarte bună. A! Şi-n IDM unde am fotografiat-o, nu ai voie să fotografiezi.
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Ioana
 si servetelele

Cumnata mea colecţionează şerveţele iar când 
am auzit asta mi s-a părut o idee mişto.  
O parte din colecţia mea o am de la ea, am 
mai primit şi de la rude sau prieteni de familie 
din America şi Germania. Cred că am în 
prezent 50 de şerveţele. Nu le-am numărat 
şi nu intenţionez să ajung nicăieri cu această 
colecţie. Pur şi simplu le adun.

Mai colecţionez şi cărţi de vizită (un hobby 
foarte util), am unele mai speciale aparţinând 
unor meşteri populari sau artişti plastici, 
acelea îmi plac cel mai mult. Mai colecţionez 
citate, asta o fac ceva mai riguros fiindcă 
trebuie să ştiu măcar autorul lor. Îmi plac 
cuvintele. Cele necunoscute, în limbi străine 
pe care nu le stăpânesc, sunt ca şerveţelele. 
Cuvintele sau citatele pe care le cunosc au 
inevitabil poveştile lor şi sunt utile în diverse 
ocazii. Când vrei să dai cuiva cu o lozincă în 
cap, este bine să ai la îndemână o rezervă de 
citate ale unora mai deştepţi sau mai talentaţi 
decât tine.

Şerveţelele mele nu au poveşti. Sunt doar 
nişte obiecte drăguţe şi nepretenţioase. Asta 
îmi şi place la ele. Sigur, aş putea să spun că 
şerveţelul cu Micul Golf îl am din 2 Mai, 
unde merg de când aveam un an jumate şi 
unde am petrecut multe zile şi nopţi... cel 
de la Flunch îl am de la sora mea cu ocazia 
călătoriei ei la Paris, mi-a povestit câte ceva 
despre locul respectiv... dar majoritatea 
serveţelelor nu au venit cu niciun fel de 
informaţie sau etichetă. Ceea ce înseamnă că 
pot să-mi imaginez orice despre ele, oricând 
doresc. Numai că nu vreau asta, cel puţin 
deocamdată.

De obicei etichetez lucrurile pe care 
strâng, îmi notez cine ce a zis sau când 
s-a întâmplat cutare lucru, fiindcă altfel 
nu le ţin minte şi mi se pare important 
să ţin minte. Însă şerveţelele sunt nişte 
obiecte pe care pot să le apreciez exact 
pentru ceea ce sunt: nişte fâşii colorate 
făcute pentru a fi consumate. În cutia 
mea de carton îşi ratează oarecum 
destinul, dar le ramâne rolul estetic. Stau 
acolo şi arată frumos. Am un mic muzeu 
al şerveţelelor, numai pentru mine. Asta 
e povestea, daca vrei.

Pe Ioana nu o cunosc foarte bine dar când am auzit că are o colecţie de serveţele, i-am devenit fan. Am încercat şi eu să-mi fac una şi 
să iau acasă de la fiecare restaurant la care merg, şerveţelul personalizat. L-am luat pe primul iar la al doilea local am uitat... şi mi-am 
spus că a fost un mare semn şi că ar trebui să mă las. M-am apucat de colecţionat artişti.
A! Am aflat că Ioana oferă din când în când ciocolată colegilor. Fiţi pe fază!
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Andrei
 si  pianul

Pasiunea pentru pian a luat naştere pe la vârsta de 
12-14 ani când petreceam mai mult timp cu mătuşa 
mea, nu cu mult mai în vârstă ca mine, care obişnuia să 
asculte muzică simfonică.
Odată ce l-am întâlnit pe Richard Claiderman, nu a 
mai fost cale de întoarcere şi mi-am propus, ca orice 
copil, să învăţ să cânt la pian. Atunci când a venit 
momentul potrivit, am făcut acest pas iar prima 
melodie nu a fost obişnuitul “Melc, melc, codobelc”, 
cântec de nelipsit din manualele de pian,  
ci “Twinkle, twinkle, little star” :) întrucât la început  
am studiat după un profesor englez.

Acum exersez în week-end şi în unele 
seri când mai am energia necesară. Fiind 
un instrument electronic, pot conecta o 
pereche de căşti la el şi în felul acesta nu 
deranjez pe nimeni chiar dacă este foarte 
târziu.

 La început am urmărit mai multe training-
uri de pe youtube, unele chiar reuşite, după 
care, dându-mi seama că fără un profesor 
pot face greşeli pe care eu să nu le remarc, 
am început să fac meditaţii cu o profesoară. 
În felul acesta am început să cânt atât acasă 
cât şi într-un studio pe care-l împărţeau mai 
multe trupe. Însă mai “public” de atât, nu 
cred că voi cânta în următorii ani.

Instrumentul la care exersez este marketat 
ca un Portable Grand Piano şi este modelul 
de top din această clasă: Yamaha DGX-630 
/ YPG-635. Este un pian electronic cu  
88 de clape cu greutate variabilă.  
L-am cumpărat vara aceasta şi a trebuit 
să renunţ la un concediu în străinătate 
şi la echipamentul moto care încă mai 
aşteaptă pe listă :). Deocamdată nu şi-a scos 
investiţia, dar sper că pe viitor, satisfacţiile 
să întreacă sacrificiile.

După ce mi-am cumpărat un pian mi-am propus să învăţ cât mai repede să cânt la el,  
însă nu ştiam cât de greu avea să fie.

Mă gândeam că 30 de minute zilnic erau suficiente dar curând acele minute au fost redirecţionate către alte priorităţi.

Pe Andrei îl ştiam mai puţin decât pe Lucian, amândoi fiind colegi biciclişti care fac sportul ăsta cu mare interes. Am rămas tare 
suprins când Lucian mi-a spus că lui Andrei îi place să cânte la pian. Am zis că neapărat trebuie să-l pozez ascultându-l. A încercat să 
mă şi înveţe dar nu i-a mers. Mi s-a confirmat din nou că nu pot cânta la niciun instrument în afară de o muzicuţă primită cadou, pe 
care o mai stresez la refrenurile unor piese cântate de prieteni de-ai mei la chitară.
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