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EDITORIAL
„ªcoala MECANICII ’61” face prozeli¡i

Adrian Popa
Am îndråznit så folosesc acest apelativ onorant deoarece con-

sider cå Promo¡ia ’61 a  Facultå¡ii de Mecanicå din Bucure¿ti a
reu¿it så creeze o ¿coalå în comportamentul post-universitar al
colegilor, prin întâlnirile lor periodice, prin ”foaia de suflet”,
revista editatå lunar ¿i „lansatå” la întâlnirile de „ultimå joie”
(ale fiecårei luni).

Reamintesc - în spiritul aser¡iunii de mai sus – cå promo¡ia
1970 a Facultå¡ii de TCM, ne-a cerut acordul pentru a folosi
materiale din „Monografia” noastrå (edi¡ia 2001)  pentru a edita
¿i ei o lucrare asemånåtoare. Câte un exemplar din cele douå
edi¡ii (volume) ale Monografiei, precum ¿i câteva numere ale
revistei noastre sunt expuse la Muzeul Facultå¡ii de Mecanicå
din Universitatea Politehnicå  Bucure¿ti. Revista de culturå
VALAHIA, ce se editeazå la Giurgiu, a preluat din foaia noastrå
lunarå, publicând în serial, „Jurnalul de cålåtorie”  al lui Sourou,
„LES QUATRE SOLEILS – zece zile (¿i nop¡i) mexicane”. ªi
poate mai sunt ¿i alte exemple (argumente).

Mai recent, am aflat cå promo¡ia omotetå a MECANICILOR ’61
de la Academia Tehnicå Militarå a început så se întâlneascå lu-
nar (câ¡i pot så o facå) ¿i ca så fie în ton, ¿i-au scos ¿i ei o
revistå, pe care au intitulat-o, cu modestie, „FIºUICA”, subtitratå
inspirat: „cu vorbe ¿i imagini despre noi ¿i prietenia noastrå”.

Opera unui sufletist, col (r) ing. Emilian Vlådescu, cele opt
pagini în format A5 ale revistei sunt uimitor de bogate în
informa¡ii despre întâlnirile colegiale ordinare ¿i extraordinare,
despre „Ce-am mai fåcut?”(petrecerea revelionului 2007, o
excursie la Sinaia, participarea la un parastas al unui coleg etc,
etc.). Aflåm din acela¿i numår 2 al amintitei reviste, cå inimosul
redactor pregåte¿te o carte despre activitatea inginerilor geni¿ti,
cåreia inten¡ioneazå så-i dea titlul „PACEA GENIªTILOR”.

 Îi uråm spor la treabå ¿i noroc !
(continuare în pag. 16)
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“Adunatura” de mecanici

¥NT¢LNIREA DIN APRILIE
foto ¿i text Radu Gruia

Mirel Vanca ¿i Nina Olaru. Logo :
Participare ¿i Destindere

Pompiliu Albu ¿i Radu Stoian. Doi colegi de grupå,
care de¿i au trecut prin multe, ¿i-au påstrat bunele

Adelina Bone, Ani Vanca, Coca  ¿i Costel Dumitru. Ani
creazå o diversiune, iar Coca profitå ¿i...  înscrie!

George Caragea, Marian Grådi¿teanu ¿i Florin
Drågånescu. Cu spatele, Costel Marin. Schimb de
opinii.

Conu’ Dan (ªtefånescu). Din oligarhie. Bine cå s-au
schimbat treburile. Cu looking-ul åsta, ar fi på¡it-o
zdravån!

Ani Vanca, Costel Dumitru ¿i Emil Dumitrescu. Expunere
documentatå ¿i aten¡ie binevoitoare.
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Florin Drågånescu ¿i Costel Marin. Un pic de nostalgie.
Am fost de curând pe la Comana-Giurgiu. Frumos, dar....
cu circuit închis !

Nae Enescu, Pu¿a ¿i Vali Gheorghe. Colec¡ie de zâmbete.
Primi¡i, vå rog, expresia înaltei mele... invidii !

Dan Mihålcescu. „Garde á
vous! Á vos ordres mon
Comandant !”

Vali Gheorghe, Corina Firu¡å, Ionel Stånescu ¿i Adrian
Popa. Asupra aliniamentului: „Grupå pe scaune”!

Activi, dar cu spatele la noi, Adrian Popa ¿i Ionel Stånescu.
Pasivi dar gata de replicå, Stånel Bone ¿i Mirel Vanca.

 Emil Dumitrescu.
„Solitarul de la... Joia
Noastrå”

Mihaela Tihan ¿i Adriana Dumitrescu. Seninåtate,
deschidere, comprehensiune.
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EXCURSIA IN TUNISIA

Corina Firu¡å

Noi depre NOI

Excursia în Tunisia i-o datoråm, ca deobicei, lui Adrian.
El a venit cu aceastå propunere, fiind o ocazie - pentru
aceastå perioadå a anului, costul excursiei a fost de numai
220 E, cu avionul, fårå alte taxe de aeroport, pentru ¿apte
zile, cu asigurarea cazårii ¿i meselor de diminea¡å ¿i de
searå. Am aflat înså, de pe internet, ce cheltuieli ne a¿teptau
acolo, pentru cå voiam så facem excursiile în capitalå ¿i
în de¿ert.

Au råspuns la apel: Stan Bone ¿i so¡ia, Corina Firu¡å
cu nepoata, so¡ul ¿i fiul acesteia, Dan Mihålcescu ¿i so¡ia,
Riri Pop cu so¡ia, Dan ªtefånescu cu so¡ia, Adrian Popa
cu so¡ia ¿i încå o familie de prieteni  - grupul nostru a fost
deci, în numår de 16 persoane.

Ne-am întâlnit cu to¡ii la aeroport, în diminea¡a zilei
de miercuri11 aprilie. Am avut o micå neplåcere: firma
de transport ne-a chemat la ora 8,30 dar avionul a decolat
abia la ora 12,30. Nu-i da Doamne, omului, cât poate så
ducå! Cele patru ore de a¿teptare au trecut mai u¿or decât
am fi crezut, poate pentru cå am fost împreunå.

Vremea a fost bunå ¿i am aterizat în Monastir la ora
localå 14 - decalajul de fus orar este de o orå. Din aeroport
ne-a luat un autobuz, care ne-a dus pânå în Sousse.
Surpriza a fost foarte plåcutå, cåci am fost caza¡i într-un
hotel elegant, Marhaba Club (dintr-un ansamblu de hotele
Marhaba), cu camere mari ¿i vedere spre mare.

Pânå la maså, care se servea la 18,30 am avut timp
liber. Neråbdåtori så vedem despre ce este vorba în zonå,
am ie¿it la o micå plimbare pânå în centrul ora¿ului. O
sta¡iune de litoral, cu o arhitecturå remarcabilå, în stil arab
¿i un pitoresc cuceritor, datorat numero¿ilor mici
comercian¡i. Aceasta a fost prima impresie.

Masa a fost servitå în stil bufet suedez, mâncare a fost
tot timpul extra-suficientå si noi ne-am interesat mereu

de gastronomia localå, cu nelipsitul cuscus. Salate ¿i fructe
din abunden¡å, din care nu lipseau curmalele. Ne-a plåcut
¿i berea ¿i vinul negru Tunisian, care a fost premiat în
1976 ... la Bucure¿ti.

A doua zi, joi 12 aprilie, ne-am întâlnit cu ghidul, la
care ne-am înscris pentru excursii - de o zi în Tunis ¿i de
douå zile spre Sahara cu oazele sale, ceea ce a însemnat
150 E de persoanå - venisem pregåti¡i pentru asta. Firma
de turism “Cartago Tour” a avut pentru noi un ghid mahiar
din Covasna, care ne-a distrat cu româna lui. O så vå dau
câteva mostre, dar recunoa¿tem cå omul este un foarte
bun organizator ¿i un pasionat cunoscåtor de istorie ¿i
culturå tunisianå. Din ce-mi aduc aminte, în timpul excursiei,
zicea mereu: “Mun¡ii Atla¿i” sau, vorbind despre ni¿te
turi¿ti pe care i-am luat pe drum: “ca så nu se simtå pro¿ti”;
pluralul de la frizå: “frizuri” ¿i multe altele, pentru care
zâmbeam mai tot timpul, dar cu simpatie, cum am mai spus.

Dupå amiazå,  am fåcut o vizitå de câteva ore bune, în
“medina” (cetatea) ora¿ului, în grupuri independente. Am
nimerit la un magazin de covoare, în care am fost invita¡i
cu insisten¡å, într-o caså despre care ni s-a spus cå a fost a

beiului, cu demi-sol ¿i etaj, cu balcona¿e de la care “so¡iile”
î¿i puteau chema copii, fårå så fie våzute de eventualii
vizitatori ai bårbatului. Cum am vorbit cu localnicii? ¥n
francezå, cåci limba arabå ¿i cea francezå sunt oficiale, se
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înva¡å deopotrivå în ¿coli, dar în facultå¡i, existente în
toate ora¿ele mari, se predå numai în francezå. Am învå¡at
repede så ne descurcåm prin labirintul de strådu¡e înguste,
pline de magazina¿e cu mårfuri puse unele peste altele,
unde am fost sfåtui¡i så ne påzim bine gen¡ile ¿i så nu
întârziem dupå înserare. Am vizitat, desigur, cetatea cu
muzeul ei. ªi am fåcut poze dupå poze, din care aleg doar
câteva, pentru voi, cei care citi¡i aceste însemnåri.

Vineri 13 aprilie, am plecat cu autocarul spre Tunis.
Am trecut prin sta¡iunea Hammamet. Am aflat cå un
român ¿i-a construit acolo ni¿te vile pe care le-a preluat

guvernul ¿i a organizat în ele, biroul poli¡iei locale ¿i un
muzeu, dar a fost imposibil så deviem traseul autocarului
prin ora¿, astfel încât så vedem acele clådiri. Sta¡iunea
este deosebit de elegantå, avea pânå de curând, acces
exclusivist. Nu am oprit decât atât cât så luåm grupul de
turi¿ti.

Tunisul este un ora¿ modern, cu clådiri nu prea înalte,
cu stråzi largi, curate. Am oprit lângå turnul cu ceas, în
apropierea “medinei” ¿i timp de douå ore ne-am vânturat
prin labirintul mai alambicat decât cel din Sousse. Unii
dintre noi au ajuns pânå la clådirea Parlamentului, cu fântâna
artezianå, pe care grupul în care m-am aflat eu, n-a våzut-o.

Pentru plecare, ne-am dat întâlnire la turnul cu ceas,
lângâ o placardå de reclamå, cu un copila¿. Numai cå o
astfel de placardå exista ¿i pe trotuarul de vis-a-vis; acolo

s-a a¿ezat Bone, care s-a råtåcit de restul grupului. L-am
a¿teptat vreo jumåtate de orå, pânå când ghidul ¿i Adrian
au început så-l caute, ¿i în sfâr¿it, s-au våzut!

Urmåtoarea oprire a fost în ora¿ul Sidi Bou Said, unde
toate casele sunt albe, cu u¿i ¿i ferestre vopsite în albastru.
Orå¿elul este a¿ezat pe o colinå, stråzile sunt înguste,
abrupte, o plåcere så ajungi în vârf, de unde priveli¿tea

spre mare este minunatå.
Apoi, am oprit pe locul pe care s-a aflat cândva,

Cartagina. Ruinele pe care le-am mai gåsit acolo, sunt
înså, ale unor båi romane. Båtea un vânt teribil, ne sufla
nisip pânå în suflet! Dar eram acolo ¿i ne imaginam
grandoarea veche a coråbierilor cartaginezi - care î¿i
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fabricau coråbiile din piese preasamblate!!!
Am luat prânzul în La Goulett, ora¿ul Claudiei

Cardinale, într-o salå cu multe mese, pregåtitå special
pentru turi¿ti. ¥n general Tunisia este foarte bine organizatå
pentru turism, cu locuri de parcare pentru autobuze, cu
såli de maså în care pot fi servi¡i zeci sau chiar sute de
turi¿ti de-odatå.

Am vizitat muzeul Bardo, care de¡ine numeroase
mozaice, aduse din toatå ¡ara, din toate perioadele istorice,
inclusiv din Cartagina. Ne-au impresionat tavanele ¿i pere¡ii
decora¡i în stil maur, cu lucråturi filigranate, în culori

superbe. O micå mostrå, ave¡i în fotografie.
Sâmbåtå 14 aprilie am avut zi liberå, dar apa nu era

destul de caldå ca så facem baie. Unii dintre noi s-au

odihnit, dar al¡ii, am plecat cu trenul spre Mahdia, de
capul nostru. A fost interesant så cålåtorim printre
localnici. Eu, de exemplu, am intrat în vorbå cu doi
studen¡i, viitori ingineri. De la ei am aflat cå în ¿colile
superioare, cursurile se predau numai în francezå.

¥n Mahdia, am vizitat un templu mahomedan, ne-am
plimbat pe stråzi pânå am dat de mare, dar ceea ce a fost

minunat pentru mine, a fost cå mi s-a îndeplinit o dorin¡å
foarte veche, din vremea când am fost în Bagdad, acum
peste douå decenii. Nimerisem ¿i acolo, în aprilie, când
curmalii erau în floare. Numai cå inflorescen¡ele se aflau
la mare înål¡ime, to¡i curmalii fiind acolo, îngriji¡i pentru
culturå, adicå “tun¿i” cu regularitate. Aici, în Tunisia, am
mai våzut ¿i curmali netåia¡i, iar acesta, din Mahdia,
înflorise la nivelul capetelor noastre, a¿a cå am putut så
admiråm florile, în voie. (¥l ¿i våd pe Radu Mihalcea
glumind pe seama dorin¡elor mele, dar eu insist, spunând
cå uneori, în via¡å, micile speran¡e ¿i visuri sunt la fel de

importante ca cele mari, cåci împlinirea lor înfrumuse¡eazå
via¡a imediat, concret.)

La întoarcere, am mai coborât din tren la Monastir,
ora¿ul în care se aflå aeroportul pentru partea de nord a
¡årii. Ne pute¡i vedea în fa¡a hår¡ii ora¿ului, puså la dispozi¡ia
turi¿tilor. Aici, grupul s-a împår¡it. Adrian et comp. se
gråbeau så mai prindå o baie în piscina hotelului, a¿a cå ei
au gråbit pasul, ca så viziteze mai repede cetatea,  dar noi
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“cei patru”, ne-am
plimbat pe ¡årmul
mårii, am urcat în
cetate, bucurându-ne
de umbra zidurilor,
cåci între timp, soa-
rele începuse så do-
goreascå cu putere.

Ceea ce vede¡i
în curtea cetå¡ii, în
dreapta imaginii,
este un grup de
copåcei, tun¿i ca cel
de alåturi, pe care îi
putem întâlni pe
orice stradå, în

orice pårcule¡,
gata så primeascå
sub coroana lui
“coafatå” , pe
trecåtorii supra-
încålzi¡i.

Am intrat prin
târg. Am sim¡it
mai bine spiritul
m a u r o - n o r d -
african, hoinårind

în voie, fårå så fim presa¡i de ceas!
¥n final, am vizitat ¿i mausoleul lui Habib Bourguiba,

primul pre¿edinte dupå independen¡a Tunisiei, schimbat
de cel de acum,
care l-a declarat
senil, la douå
såptåmâni dupå ce
Bourghiba îl
numise  prim
ministru. Totu¿i
acesta i-a construit

statui ¿i mausoleul.

Duminicå 15 aprilie am pornit în marea aventurå -
Sahara! Am plecat devreme, sala de mese fiind din zori
deschiså pentru noi.  Pe la 9 eram la El Jerid, vizitând
ruinele colosseumului roman, cu imensele subterane
unde erau caza¡i luptåtorii, animalele ¿i mai târziu
osândi¡ii cre¿tini.

Prânzul l-am luat la Matmata, într-un restaurant berber,
unde ne-au servit fripturå de miel cu nelipsitul ¿i gustosul
cuscus. Restaurantul este amenajat în påmânt, ca ¿i
locuin¡ele localnicilor, pe care le-am vizitat dupå maså.
O båtrânicå ne-a întâmpinat cu pâine caldå (un fel de lipie
coaptå pe jåratec), ¿i un vas cu ulei de måsline, în care
trebuia så înmuiem pâinea, dar noi tocmai mâncasem...
Locuin¡a de mai jos este a unei singure familii ¿i n-a¿
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spune cå e neplåcut så tråie¿ti “la råcoare”, când afarå
soarele dogore¿te necru¡åtor. ¥n orice caz, media de via¡å
a berberilor este cu cinci ani mai mare decât a europenilor,
numai cå, ¿i la ei, familiile moderne locuiesc în ora¿e ¿i
revin “acaså” doar în week-end.

Pe la mijlocul dupå amiezii ne-am oprit în de¿ert, într-un
loc amenajat pentru turi¿ti. De-aici s-a fåcut o excursie cu
cåmilele (sau cu telegu¡a cu mågåru¿i, care se vede în
depårtare) spre de¿ert, timp de o orå. ¥n prim plan, pe

cåmila lui, cu nasul acoperit de “¿e¿“(un ¿al de måtase,
negru, în care se înfå¿oarå capul, inclusiv nasul), este
Drago¿. Cei care nu au fost pregåti¡i corespunzåtor, aveau
la întoarcere, nisip peste tot - între din¡i, pe sprâncene, în
pår ¿i sub cåma¿å.

Pe la ora 17 am ajuns în oaza Douz, (al XII-lea ford
ridicat de Legiunea Francezå, unde ne-am cazat la “Sa-
hara Paradise”, un fel de camping, cu cåsu¡e de zid, cu un
restaurant încåpåtor - servire tip bufet suedez - într-o
surprinzåtoare grådinå cu flori de toate culorile, care ne-a
cucerit. Mul¡i dintre noi s-au gråbit så profite de piscinå,
ceea ce se poate vedea în fotografia- document, de mai jos.

Ne apropiam de sfâr¿itul sejurului. Ca de obicei, în

astfel de cazuri, ne bucuram de lucrurile minunate pe care
le tråiam, dorind så uitåm cå ele sunt trecåtoare. Sau, poate
cå nici nu sunt trecåtoare, cåci amintirile sunt cele mai
pre¡ioase averi pe care le putem aduna! (Fire¿te, dacå mai
primim rågazul de a mai råsfoi amintirile.)

Din grupul nostru, de patru, în seara aceea, eu må
sim¡eam mai bine, dar Silviu a fåcut temperaturå. Simona
ne-a doftoricit pe to¡i, la rând. Noi ne-am retras mai
devreme, dar eu nu puteam så adorm, tot gândidu-må ce
înseamnå soarta: nu planificasem nicicum vreo cålåtorie
în primåvara aceea, Drago¿ nu are note excelente ¿i a
trebuit så fie învoit o såptåmânå (de fapt doar trei zile a
lipsit de la ¿coalå), noi lucram la un CD, cu banii nu
ståteam pe roze, dar dacå a¿a a fost så fie, a¿a a fost!

Må aflam în Sahara, în nordul Africii, adormind într-o
grådinå, fårå så ¿tiu dacå nu tråiam doar un vis...

Ceasul a sunat nemilos la ora 4 diminea¡å. Ne-am
îmbråcat în grabå ¿i am ie¿it, cu bagaje cu tot, la micul
dejun...sala de mese era deja deschiså.

Råsåritul de soare l-am prins la un popas, doar cå
cerul era cam noros. Eram pe malul lacului sårat, secat,
Chott El Djerid. Am cumpårat curmale proaspete, care
se gåseau de fapt, în orice tarabå din ora¿e, dar se zice cå

aici sunt cele mai bune, Tuni-
sia fiind a doua ¡arå
cultivatoare de curmale, din
lume. Apoi am traversat lacul,
pe drumul pe care s-a retras
Rommel.

Eram deci, luni 16 aprilie.
La ora 7 fix ne urcam în
Toyotele albe, de teren. Nu
¿tiam încå ce aventurå ne
a¿tepta!

Imediat ce am intrat în
de¿ertul Chott el Gharsa, am
dat de ni¿te dune, pe care
¿oferii le-au luat în viraje de
neimaginat - ca la raliurile
auto! ªoferul cu care am
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nimerit eu (mai erau în ma¿inå Riri, ªtefånescu
¿i Mihålcescu, cu so¡iile, evident) era un berber
cu ¿e¿ negru, masiv dar simpatic, destul de
tânår ca så ne ia “pe sus”. Am ¡ipat, ne-am
distrat copios, cred cå vreo douå ore! ¥n
imaginea alåturatå eram într-o pauzå, pe o
dunå de nisip.

¥n imaginea de mai jos, vede¡i satul-decor
amenajat la filmårile pentru “Råzboiul
stelelor”. Acolo am fåcut o pauzå, ca så ne
plimbåm prin ceea ce au imaginat cinea¿tii.
ªi n-a¿ zice cå nu fac impresie! Iar tunisienii
¿tiu så foloseascå totul pentru a-¿i cople¿i
turi¿tii!

Urmåtoarele pauze le-am fåcut la oazele

din mun¡ii Atlas: Chebika ¿i Tamerza.
La Chebika, o cascadå micå ¿i-a såpat în jur un lac

modest, din care curge un râu¿or ¿i în jurul lui existå o
a¿ezare care tråie¿te mai ales, pentru turi¿ti. Am stat pe o
bancå, sub coviltirele micului restaurant, admirând
împrejurimile. O plåcere! ªi nimeni nu ne-a cerut socotealå
cå nu am cumpårat o bere sau mâncare, de la ei!

La Tamerza, priveli¿tea era mai modestå, ceea ce
vede¡i în imagine este tot ce se putea vedea! De la
chio¿curile din spate, se puteau cumpåra mici obiecte-

amintiri ¿i curmale! Am cumpårat ¿i flori de nisip, care
de asemenea puteau fi gåsite peste tot, dar aici ni s-au
pårut cele mai frumoase! Noi am cumpårat flori de nisip,
care se gåseau mai peste tot, dar aici ni s-au pårut cele
mai frumoase! Câteva minute, cât am stat acolo, am
admirat måre¡ia locului, respirând din plin bucuria de a fi
acolo. Eram în vacan¡å, uitasem de griji, stâncile, apa ¿i
stuful din preajmå existau parcå, special pentru noi! Erau
altfel decât acaså, asta ne dådea plåcerea acelei clipe!

Masa am luat-o în ora¿ul Gafsa. Am mårit aceastå
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imagine, ca så vede¡i cât de mare era sala în
spatele mesei lui Adrian ¿i încå o datå în
partea cealaltå. Am socotit noi, cam patru
sute de turi¿ti puteau fi servi¡i deodatå.
Curå¡enie, elegan¡å, amabilitate!

De aici, am continuat drumul spre
Kairouan , al patrulea ora¿ sfânt al
islamului. Am putut fotografia moscheea,
de pe terasa unei case de alåturi, în care era
un magazin de covoare ¿i pielårie. Casa ne-
a plåcut pentru balcona¿ul albastru. ¥n inte-
rior, ne-au a¿ezat pe o bancå ¿i au desfå¿urat
covor dupå covor, excelând cu renumitul
“covor zburåtor”. Acesta era cel mai mic din
toate, dar cel mai scump, pentru cå era ¡esut
din måtase predominant albastrå, care-¿i
schimba nuan¡a dupå unghiul sub care îl

båtea lumina.
Câ¡iva dintre noi au cumpårat covora¿e, gen¡i de piele

¿i “puf”-uri, adicå taburete din piele.
Seara târziu am ajuns la hotel, obosi¡i ¿i mai ales,

nostalgici. Marea aventurå luase sfâr¿it.
Mar¡i 17 aprilie a fost o zi liberå. Noi, cei patru, nu

ne cheltuisem banii pe care i-am schimbat în dinari; nu
erau ei mul¡i, dar a-i transforma din nou în euro, în
aeroport, era foarte dificil, a¿a cå ne-am dus în târg. Am
luat un taxi ¿i am oprit mai întâi la catacombe. Coborând
din taxi, altå surprizå: am dat cu fruntea într-un måslin în
floare! ªi cât dorisem în Grecia, zårind din mersul
autocarului livezi întregi de måslini, så må conving dacå
copåceii cu frunze argintii care înfloresc în iunie, cu
floricele galbene, mirositoare, sunt måslini sålbatici. ªi
cum puteam face asta, decât våzând florile unui måslin
adevårat! Ei bine, da, florile sunt la fel! ªi la restaurantul
de la hotel, ne-au servit în salatå, ni¿te måslinu¡e prelungi,
la fel cu bobi¡ele tufi¿urilor din Mamaia, care înså, sunt
argintii ¿i necomestibile.

Am colindat apoi, strådu¡ele labirintului din “medina”
¿i am cumpårat ¿aluri - de lânå, de måtase, de o mul¡ime
de culori. Fire¿te cå ne-am gândit ¿i la rude, la prieteni,
dar am påstrat ¿i pentru noi, destule. Am mâncat de prânz
la un bistro, din multele în¿irate pe un perete întreg al cetå¡ii.

¥n ultima zi, miercuri 18 aprilie, cum avionul pleca
abia pe la ora 14, am avut o diminea¡å liberå, pe care eu
am petrecut-o cu Drago¿, într-o plimbare de-a-lungul
¡årmului mårii. (Simona ¿i Silviu s-au mai dus în târg,
dupå ulei de måsline.) Asta ne-a adus aminte, de o mul¡ime
de alte plimbåri, pe care le-am fåcut numai noi doi, prin
ora¿ele europene, ¡inându-ne de mânå ca doi hoinari. La
un moment dat, un val care s-a aruncat peste plaje, mi-a
intrat în pantofi. Nu intrasem în Mediterana, a¿a cå a venit
marea la mine, de råmas-bun!
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FFFFFotototototogogogogogrrrrrafafafafafii rii rii rii rii reeeeecentcentcentcentcente:e:e:e:e:
(NR: Pentru cå nu am alte fotografii de la voi, dragi colegi,

vå reproduc mai jos, imagini în premierå absolutå, din albumul
pe care îl pregåtim, cu costume populare din patrimoniul
Muzeului Na¡ional al Satului. Am ales “exponate” din diferite
zone etnografice ale ¡årii. Foto: Simona) Þ

1. Celebra ie cu mâneci råsucite, moldoveneascå.

2. Costum oltenesc din Gorj

3. Pereche din Orå¿tie.

4. Copil din Oa¿
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CoCoCoCoCorrrrreeeeesponden¡åsponden¡åsponden¡åsponden¡åsponden¡å
Prietenie (V)

Radu Mihalcea

(NR: Pentru cå Radu nu ne-a trimis ¿i fotografii, am
garnisit noi aceste pagini, cu flori din Insula Trandafirilor,
din parcul Heråstråu, spre aducere aminte pentru cei care nu

s-au mai plimbat pe-aici, chiar ¿i bucure¿teni fiind)

ºin în mînå edi¡ia din aprilie a revistei noastre: ¿i
aceasta foarte îngrijit fåcutå, scriså mai ales de câ¡iva
prieteni care se încåpå¡âneazå s-o ¡inå în via¡å în ciuda
abstinen¡ei scriitorice¿ti a celor mai mul¡i…Unii
colegii au descris cele mai importante fapte din cele
pe care le-au tråit, iar eu am contribuit ¿i eu cu
gândurile mele. Am scris pânå acum despre to¡i
colegii a cåror amintire a råmas vie în memoria
mea… Poate cå ar trebui så scriu ceva ¿i despre mine?

Dorin¡a mea de a scrie (despre mine, în cartea
albastrå) izvorå¿te din douå necesitå¡i, dintre care
prima poate pårea curioaså: am cåutat så må definesc

pe mine însumi. Cine sunt eu? Asta a fost întrebarea
de bazå a vie¡ii mele anul trecut… Pe nea¿teptate,
devenisem so¡ul unei femei celebre … Dupå ce m-am
mutat  la Chicago, eram pe cale så ob¡in cea de a III-a
cetå¡enie; fusesem inginer, dar ajunsesem economist
iar acum devenisem pensionar… Am lucrat cu atâta
pasiune în domeniul muzical, încât m-a¿ fi putut
angaja ca ¿ef de orchestrå… ¿i de fapt m-am ocupat
cel mai mult de… psihologie… Cine sunt eu?

Materialul pe care l-a publicat Corina este cel de
al treilea pe care l-am scris… fiindcå nu må regåseam.

         A fost un gest de mare prietenie din partea
Corinei cå le-a citit pe toate ¿i cå mi-a dat posibilitatea
så stau de vorbå cu ea ¿i ca prieten… Asta m-a ajutat
foarte mult! Mul¡umesc Corina!

Al doilea motiv este influen¡a pe care au avut-o
anumite cår¡i cu caracter autobiografic asupra carierei
mele. Am primit un imbold foarte important citind
în 1985 “Manager must manage” de Harold Geneen,
fostul chairman al concernului ITT (International
Telephone and Telegraph). Pentru rezultatele
extraordinare ob¡inute in timpul  celor 17 ani cât a
condus ITT - vânzårile au crescut cu 2200%, profitul
a crescut cu 1940%, iar ITT (la începutul perioadei o
întreprindere insignificantå) a devenit a V-a
întreprindere americanå ca mårime – Geneen a fost
poreclit “Michelangelo al managementului”.

Ceea ce el poveste¿te despre arta de a conduce o
întreprindere m-a fascinat, pe de o parte. Pe de altå
parte mi-a aråtat cå drumul pe care må aflam eu –
acela de a deveni un specialist de mare claså – nu må
ducea spre ¡elul pe care mi l-am dorit de tânår înginer:
acela de a deveni… un conducåtor de întreprindere
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de mare claså! Pentru aceasta aveam nevoie de alte
cuno¿tin¡e… aveam nevoie de cuno¿tin¡ele de genul
celor pe care le avea Geneen… cuno¿tin¡e de mana-
gement de mare claså.

Primul lucru pe care l-am fåcut dupå ce am citit
cartea, a fost så må înscriu la ni¿te cursuri manage-
riale, care în anii aceia abia începuserå så fie oferite
în Germania. Pe urmå am ob¡inut un MBA-degree
(diplomå de Master of Business Administration) ¿i
anume în Elve¡ia: doream så cåpåt direct de la surså
ceva din dexteritatea fenomenalå în desfå¿urarea
afacerilor, prin care se disting locuitorii acestei ¡åri.
De-alungul timpului am studiat – nu am citit, ci am
studiat - cu creionul în mânå ¿i cu blocul de noti¡e
alåturi, alte cår¡i autobiografice, ca de exemplu: «The
spirit to serve» de J. W. Mariott, fondatorul celui mai
mare lan¡ de hoteluri din lume; «Winning» de Jack
Welch, fost director general al concernului General
Electric, desemnat cel mai bun manager din lume
din 1995 pânå în 2002; ¿i multe altele… A¿a am reu¿it
så dobândesc cuno¿tin¡e de management foarte
aprofundate, pe care am putut så le aplic imediat în
activitatea din cadrul SKF.

Restul îl cunoa¿te¡i… Timpul a fost prea scurt ¿i
am început prea târziu pe acest drum a¿a cå n-am
putut ajunge un mare conducåtor de întreprindere.
Dar am ajuns profesor de conducerea întreprinderilor,
probabil primul profesor de origine românå care så-i
înve¡e pe nem¡i… managementul! De aceea insist
atât de mult ca fiecare dintre colegii no¿tri så punå
pe hârtie ce a fost mai interesant din via¡a lui; vreau
ca eu însumi så mai învå¡ ceva, de la ei !

Cândva, de mult,  mi-am pus întrebarea dacå n-ar

trebui så povestesc ¿i eu prin ce am trecut… poate o
fi cuiva de folos? Eram sprijinit în aceste gânduri de
interesul studen¡ilor mei din Germania, care må
iscodeau mereu ce, cum ¿i de ce am fåcut. Mai târziu
¿i studen¡ii români m-au iscodit intens… Cândva a
apårut ªobo cu propunerea lui ¿i Corina cu
insisten¡ele ei… A¿a cå … am påcåtuit !

Reac¡ia la ceea ce a scris Rodica ¿i la ce am scris
eu a fost tot atât de diferitå precum sunt oamenii. La
o extremå au fost pårerile care mi-au semnalat cå sunt
un înfumurat, cå am ifose occidentale ¿i cå am cåutat
så impresionez cu realizårile mele materiale ¿i
profesionale… Må rog, dacå colegii respectivi asta au
în¡eles… eu ce så spun ? De ce så nu aibå ei dreptate ?

Dar eu… am cåutat så evit orice ar apårea ca o
laudå de sine! Oamenii, faptele, evenimentele ¿i tot
ce am tråit au fost ele în¿ile atât de deosebite, încât
poate apårea, din påcate, oricând, verdictul cå eu am
manipulat ceva încercând så impresionez pe cei din
jur. Dar eu… n-am manipulat nimic! Mi-a plåcut
întotdeuna så fiu acolo unde se bate fierul ¿i l-am
båtut ¿i eu cât a fost cald ¿i de câte ori am avut
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ocazia… Din asta au sårit scântei care, uneori, m-au
ars chiar pe mine, dar ele au råmas ca atare:
strålucitoare, fierbin¡i, periculoase ¿i atrågåtoare…
¿i au marcat atât via¡a mea cât ¿i cele ce am scris.
Totul este autentic, nu este nici o exagerare!

Mai este o explica¡ie: am dedicat profesiei poate
70% din via¡a mea sau poate… chiar mai mult. Este
neobi¿nuit de mult, este complect în afara uzan¡elor
fiindcå, în medie, un salariat nu dedicå profesiei mai
mult de 40%. Pentru mine, succesul profesional a
avut o importan¡å covâr¿itoare, cåreia i-am sacrificat
multe... A¿a a fost via¡a mea… Puteam så nu scriu
despre asta?

ªi… de ce så fie astea ifose, când este vorba de
realitatea care poate fi doveditå cu documente ¿i cu
mårturii? De ce så fie «occidentale»  când ideea de a
scrie a fost a colegului nostru ªobo, sufletul asocia¡iei
noastre, care tråie¿te în România ?… Deci ideea a
fost româneascå! ªi dacå ar fi fost occidentalå… ce
ar fi fost a¿a råu în asta? Nu ne vine (în România) tot
ce este mai bun… din occident? De altfel, numai
primii 11 ani din via¡a profesionalå au avut loc în
România, ceilal¡i 33 i-am tråit în occident… Så nu
povestesc despre ei, fiindcå sunt “occidentali”? Så-i
trec sub tåcere? Ce a fost råu in asta?

Un principiu de bazå din psihologie recomandå
så te identifici prin ceea ce faci ¿i nu prin ceea ce
posezi. Eu cred cå asta am ¿i reu¿it så fac: m-am
definit prin ceea ce am fåcut… cå de avut…n-am
nimic! In afarå de Rodica, comoara mea… sunt sårac
lipit påmântului! De unde… apartament în capitalå
¿i casa la ¡arå, a¿a cum au unii colegi ¿i pentru care
eu må bucur?

Realizarile mele materiale? Care? Nici n-am
pomenit ceva despre ele! Uite a¿a ajungi så fii criticat
pentru… ceea ce nici n-ai fåcut, nici n-ai zis!

La mijlocul spectrului pårerilor se regåsesc cele…
neexprimate. Cei mai multi dintre colegi nici nu ¿i-au
dat cu pårerea, nici nu ¿i-au deschis sufletul scriind
ceva… Au råmas pasivi, fårå opinie, fårå culoare…
Au råmas cenu¿ii, adicå au råmas a¿a cum se
manifestå 98% din popula¡ia lumii… De ce ?  Poate
cå… se vor deschide în viitor ?

La cealaltå extremå se regåsesc câteva påreri
pozitive. Dintre cele exprimate re¡in una, care mi-a
fåcut plåcere ¿i… uite, o citez mai jos:

“Poate cå n-o så må crede¡i, dar dupå plecarea
voastrå din… am sunat la Bucure¿ti înså A… ne-a
spus cå voi deja a¡i plecat mai departe. Vroiam så vå
spunem cât de uimi¡i, impresiona¡i ¿i umili¡i am råmas
dupå lecturarea vie¡ilor voastre. Nici prin vis nu ne-a
trecut cât de temerare v-au fost ¿i anii de transfugi...
Mai ales cå ghicim, intuim cå nu ne-a¡i povestit chiar
tot, nu ne-a¡i povestit suferin¡ele chiar ¿i trupe¿ti,
dorurile de familie, de meleagurile natale, de tradi¡ii
¿i de obiceiuri… Bineîn¡eles cå n-a¡i fi rezistat ¿i
afirmat fårå un profesionalism vizând perfec¡iunea
¿i fårå o tenacitate în muncå stråinå nouå…“

Acum… eu gândesc a¿a: uite cå cineva a avut
nevoie så cunoascå aceastå experien¡å! Poate cå va
trage ni¿te învå¡åminte - a¿a cum am tras eu
învå¡åminte din experien¡a de via¡å a altora -  poate
cå va folosi asta la ceva...? Atunci… a meritat faptul
cå am scris ce am scris! ªi…poate cå în grupa celor
care nu s-au exprimat… mai sunt ¿i al¡ii care au aflat
câte ceva interesant?
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Eu consider cå acesta a fost un gest de mare
prietenie: cå mi-am deschis sufletul cu încredere ¿i
am aråtat colegilor ce zace în el. A¿tept a¿a ceva - ca
råspuns - de la to¡i colegii: numai comunicând
ajungem så men¡inem vii for¡ele creatoare din noi,
atâtea câte au mai råmas dupå ie¿irea la pensie. Numai
a¿a ajungem så ne cunoa¿tem, noi… pensionarii care
ne-am întâlnit numai sporadic în decursul a 45 de
ani de la absolvire.

Unui coleg i-am scris urmåtoarele:
“Sim¡åmântul care må cople¿e¿te de mul¡i ani de

zile este acela de adâncå recuno¿tin¡å fa¡å de ceea ce
a fost ¿i încå mai este via¡a mea. A¿ dori så mul¡umesc
cuiva pentru tot ce am avut dreptul så tråiesc… dar
nu am cui! Eu nu sunt bisericos…a¿a cå trebuie så
mul¡umesc oamenilor … (rudelor, prietenilor
…colegilor…pe care îi invit aici).  Nuuu… nu vreau
så må laud…! Nu! Vreau numai så ofer ocazia -
acelora pentru care am anumite sentimente de
prietenie - så vadå, så guste ¿i så analizeze ceea ce eu
consider cå este o via¡å fantasticå aici în Chicago.
Nu pentru a primi o recunoa¿tere, ci pentru bucuria
de a-i vedea gustând aceste condi¡ii cu totul
excep¡ionale în care noi avem plåcerea så tråim. Este
felul meu de a mul¡umi acestei lumi care, cumva, a
contribuit la faptul cå eu am voie så tråiesc toate
acestea.”

Hai, dragi colegi, mai scrie¡i ¿i voi câte ceva! Cel
pu¡in eu unul… sunt dornic så aflu cât mai multe din
via¡a voastrå ¿i så învå¡ ceva nou! Fiindcå, în mod
sigur... fiecare dintre noi a realizat ceva minunat în
via¡a lui! Numai cå… fiecare… ar trebui så ¿i
povesteascå! Nu-i a¿a?

Închei acum acest ciclu de articole dedicate

prieteniei ¿i mai las ¿i pe al¡i colegi så-¿i facå publicå
pårerea… Eu am scris destul iar la 1 august reîncep
så lucrez, de data aceasta ca profesor, pentru
Dezvoltarea Produselor la Facultatea de Mecanicå a
“University of Illinois at Chicago”.

ªi încå ceva autentic românesc ¿i care mie îmi
place foarte mult, desigur, în afarå de mici, bere, ¡uicå,
sarmale, cacialmale… Hai så vedem dacå le ¿ti¡i! Pri-
ma este un fel de provocare…

Ca frunza ce se laså la izvor
Î¡i tulbur sufletul c-o sårutare,
ªi gura ta, sorbindu-må, tresare
Cu valuri care nu mai ¿tiu ce vor…

Naaaa...babacilor? Vå mai aduce¡i aminte?
Nu, versurile nu sunt scrise de mine… ci de

Augustin Doina¿!

Mai vre¡i?  Uite-o ¿i pe a doua, de la revedere:

ªi te uråsc cu-nver¿unare
¿i cu atâta du¿månie,
încât eu, de-a¿ fi în stare,
Nenorocire ¡i-a¿ da ¡ie!

ªi când… mi-aduc de tine aminte
Må îngrozesc de-a mea sim¡ire!
Poate chiar…? Sufletu-mi må minte
¿i ura-mi... nu-i decât iubire!?

Ei... Asta-i Veronica Micle!

Pentru stimatele noastre colege ¿i pentru stimate-
le so¡ii ale colegilor, pun aici, la sfir¿it, o adiere din
primåvara meleagurilor unde må aflu.
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... pentru cine-i nåscut în iunie:

 2 iunie: Lidia Niculescu
 4 iunie: Zeno Pircea
12 iunie: ªerban Teodorescu
16 iunie: Carol Mani¡iu
17 iunie: Sorin Dinescu
17 iunie: Lucian Voiculescu
18 iunie: Artemiu Vanca
24 iunie: Iosif Tempea
27 iunie: Radu Mihalcea

Caseta redac¡ionalå
Redactor fondator: Adrian Popa
Redactor ¿ef: Corina Firu¡å
tel/fax 021.2237106, ed_alcor@yahoo.com
Redactori ¿ef adj.: Mirel Vanca, Radu Gruia
Tehnoredactare computerizatå: Cori Simona Ion
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Personal, mi-a fåcut o deosebitå plåcere så gåsesc
în paginile revistei ¿i pozele a doi cunoscu¡i: prietenul
¿i colegul nostru Radu Stoian (care ¿i-a început
studen¡ia la Academia Tehnicå Militarå) ¿i domnul
inginer Titus Macarie, care mi-a fost coleg mai bine
de zece ani la Institutul Na¡ional de Motoare Termice,
unde a condus un colectiv de cercetare – proiectare
motoare pentru tancuri.

Deatfel, Radu Stoian este sursa informativå care
a fåcut posibil acest „semnal”, el fiind de fapt un
„agent dublu”, care furniza elemente de inspira¡ie
colegilor de la Academie, despre ispråvile
MECANICILOR ’61.

Editorialul ¿i ultima paginå ale FIºUICII vådesc
aplicarea redactorului, col (r) ing. Emilian Vlådescu
spre „politic”. Numai cå tenta politicå  este scuzabilå,
având ca suport un românism profund.

Felicitåri ¿i uråri de longevitate promo¡iei de
sufleti¿ti geni¿ti ¿i pentru a lor „FIºUICÅ”, superb
tipåritå în policromie cu un aranjament în paginå
de-a-dreptul profesional !

Apropo de „politic” : „ªcoala MECANICII ’61”
¿i mai ales „Foia de suflet” lunarå produce nu numai
prozeli¡i, ci ¿i sectan¡i în rândul promo¡iei noastre.
Nemul¡umi¡i de nepermiterea aluziilor cu caracter
politic în prezen¡ele lor în revistå, conven¡ie de
principiu pe care au numit-o „cenzurå”, unii colegi
au ini¡iat un jurnal interactiv pe internet, pentru a-¿i
manifesta plenar sim¡åmintele (inclusiv cele politice).
Felicitåri! De la cea mai mare cucerire a secolului
trecut, oficializarea interna¡ionalå a „drepturilor
omului”, orice om se poate exprima liber. Când voi
dori så-mi exprim o pårere politicå, må voi adresa
grupului elitist de colegi prin internet. (Din luna
aprilie sunt abonat internet, dar nu l-am instalat
încå!).

¥n ceea ce prive¿te revista noastrå, råmânem
credincio¿i ¿i consecven¡i crezului declarat, cå
politica nu are loc în rela¡iile de adevåratå prietenie.
(sunt de notorietete cazurile de prietenii ¿i chiar
cåsnicii, destråmate pe neîn¡elegeri politice)

P.S. Când voi dori så må înscriu în vreun partid,
o voi face ca urmare a votului consultativ al
promo¡iei, eventual exprimat printr-un referendum!

“Trandafirul de¿ertului” sau floarea de nisip.

Editorial (continuare din pag. 1)
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