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Trabantul și-a unit 
din nou admiratorii la 
cea de-a 4-a ediție, la 
Buftea, dovedind încă o 
dată că pasiunea pentru 
aceste mașini nu are 
limită de vârstă.

Cristina NEDELCU

Pasionații de automobilism 
cu mica maşină germană spun 
că Trabantul este mai mult decât 
un automobil: este o legendă pe 
patru roți. Cum spun organiza-
torii, sumele investite de pro-
prietari în restaurare se apropie 
uneori de prețul unui autotu-
rism modern, dar satisfacția es-
te pe măsură. În multe cazuri, 
au fost create adevărate bijute-
rii, cu performanțe tehnice mult 
peste cele originale.

Evenimentul din acest an, 
organizat cu sprijinul Primă-
riei oraşului Buftea, a reunit 
51 de automobile, conduse de 
trabantişti pasionați din toată 
țara, sosiți în Ilfov cu familii şi 
prieteni. Programul celor trei zi-
le de eveniment a început pe 4 
septembrie, la Baza 0, la Buf-
tea, un loc aparte unde caza-
rea se face numai la cort sau 
rulotă, poți să pescuieşti, să 
faci grătar, cu muzică şi bună 
dispoziție.

Imnul unei mașini 
istorice

Parada efectivă s-a desfă-
şurat sâmbătă, când trabantiştii 
au avut parte de un program 
surpriză, o vizită memorabilă 
prin Ilfov. Primul popas a fost la 
”Laguna Verde”, un loc apreci-
at mai ales de copiii care au în-
călecat pe cai şi ponei, iar pen-
tru cei mari, un prilej de rela-
xare şi socializare. “Paradisul 
Verde”, din Corbeanca, a fost al 
doilea popas, prilej de ospeție şi 
relaxare, pe domeniul lui Cristi-
an Ţânțăreanu, la restaurantul 
“Trattoria Paradisul Verde”. Vo-
ie bună, veselie şi bucuria de a 
descoperi o maşină istorică. Ca 
de obicei, parada s-a terminat 
în Piața Mihai Eminescu din fa-
ța Primăriei Buftea, cu o festivi-
tate în cadrul căruia a fost lan-
sat şi ”Imnul trabantiştilor” şi au 
fost împărțite diplome semnate 
de primarul Gheorghe Pistol şi 
reprezentantul organizatorilor 
Cornel Radu. Toate poveştile şi 

conversațiile au fost presărate 
cu felicitări şi bună-dispoziție.

Sute de bufteni s-au perindat 
la acest Expo Auto Show, ținut în 
aer liber, dominat de culoare, de-
sign şi pasiune. Am văzut un pu-
blic curios, fascinat de cochete-
le bijuterii pe roți, şi proprietari 
mândri şi dornici să ofere cât mai 
multe explicații şi informații des-
pre "bolidul" – simbol.

Evenimentul s-a înche-
iat duminică, tot la Baza 0, la o 
cafeluță, iarbă verde, cu multe 
impresii, sugestii, glume nenu-
mărate, fotografii şi la bună ve-
dere Buftea 2020.

Cornel Radu, organizator din 
partea Clubului Trabantiştilor şi 
membru în Consiliul de condu-
cere al Clubului Vehiculelor de 

Epocă, ne-a declarat că, în ciuda 
pandemiei de coronavirus, s-au 
înscris foarte mulți participanți. 
”Respectăm normele, avem 
măşti, s-au luat declarații pe pro-
prie răspundere şi am reuşit să 
strângem peste 100 de persoane. 
Trabantul ne uneşte. Nu numai 
că ne uneşte, ci ne şi depărtea-
ză de COVID pentru că noi pur-

tăm masca. Imnul trabantiştilor 
s-a născut la Buftea în urmă cu 
10 zile, pe versuri de Cornel Ra-
du şi Mihai Tănase, muzica Mihai 
Tănase”. Am fredonat şi noi câ-
teva versuri şi vă împărtăşim re-
frenul: ”Trabi, Trabi eşti sublim/
Tot mai mult noi te iubim!/În ini-
mă ne-ai intrat/Viu în suflet te-
am păstrat!”.

”Mașina îți  
dă libertate!”

 Cornel Radu a mulțumit 
Consiliului Local Buftea, prima-
rului Gheorghe Pistol şi vicepri-
marului Alexandru Vaida pentru 
susținerea ce a permis organiza-
rea cu bine a evenimentului. Nu 
au fost uitați nici Jandarmeria, 
Poliția Locală şi, bineînțeles, echi-
pajul Ambulanței. ”Ideea de liber-
tate este prima idee a unui om 
adevărat, iar maşina îți dă liber-
tatea de a te duce, azi la Buftea, 
mâine la Predeal, aşa cum spune 
şi imnul dvs. Tot omul îşi doreşte 
să fie liber să se bucure de viață 
şi mă bucur că sunteți aici şi veți 
continua în acelaşi ton ”, a punc-
tat viceprimarul Alexandru Vaida.

PARADA UNUI SIMBOL, DIN NOU LA BUFTEA

„Întâlnirea Trabantiștilor”, la a IV-a ediţie


