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Ei! Giant[ latin[, domEi! Giant[ latin[, dom’Ei! Giant[ latin[, dom’Ei! Giant[ latin[, dom le…

Mihaela Iordăchescu
anul II, Facultatea de Cibernetică, Statistică 
și Informatică Economică, ASEM Logo…

tur prin republica
A trecut vara, deci putem spune adio odihnei la 

mare sau la munte până la următoarea vacanţă. Până 
atunci ne vom aminti de momentele frumoase pe 
care le-am trăit.

Dar toate au început cam așa…
Am avut nevoie de o destinaţie. Am ales marea. 

Marea Neagră. Am apelat la o agenţie de turism. Am 
cerut un pliant și am citit că agenţia oferă Informaţii 
și bronare. Accesând pagina www.dexonline.ro de pe 
telefonul mobil, mi s-a confirmat faptul că bronare e 
un cuvânt inexistent în limba română. Am înţeles, 
evident, că firma dată oferea și făcea rezervări de 
bilete.

Totuși, eram tentată să mă deplasez cu automobi-
lul. Întâmplător, treceam pe lângă un panou publici-
tar care mi-a oferit soluţia. Oare să profit de oferta 
speciăla? 

Da, oferta era tentantă, dar și cheltuielile ar fi fost 
pe potrivă. Pentru a trece vama aș fi avut nevoie de 
documente suplimentare: asigurarea obligăobligăoblig torie a 
automobilului, cartea verde ș.a.

În cele din urmă, am mers la mare cu trenul. Dar 
și călătoria cu trenul implica niște „cerinţe speciale”. 
Eram obligaţi să citim regulile pentru a cunoaște ce 
se înterziceînterziceî  în timpul călătoriei! 

Am luat cu mine mai multe produse cosmeti-
ce, fiind convinsă de panoul publicitar de mai jos, 
deși acesta conţinea un mesaj cu mai multe greșeli 
(cosmetica necesar ca ocsigent), care ar fi trebuit scosmetica necesar ca ocsigent), care ar fi trebuit scosmetica necesar ca ocsigent ă fie 
redactat astfel: (Produse) cosmetice necesare ca 
oxigenul.

Sub influenţa mesajului de mai sus, am procurat o 
cremă care promitea că produce transformări vizibi-
le începând cu A-4-A zi. Această construcţie, alcătui-
tă din articolul genitival a + numeralul cardinal 4 + 
particula a, trebuie scrisă doar așa: a 4-a zi.

În cele din urmă, pentru a fi la curent cu noută-
ţile și pentru a comunica cu cei dragi, am luat cu 
mine microcalculatorul personal portabil, adică 
notebookul (în niciun caz notebucul)/laptopul și un 
dispozitiv de memorie externă, care în engleză se 
scrie în felul următor: USB flash drive.

Acesta a fost traseul meu de vacanţă. Sper că și voi 
aţi simţit briza mării.


