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        Multe flori sunt, dar puţine,                                          E uşor a scrie versuri 
         Rod în lume o să poarte                                                Când nimic nu ai a spune, 

         Toate bat la poarta vieţii,                                              Înşirând cuvinte goale 
         Dar se scutur multe moarte                                          Ce din coadă au să sune 

.                                                                          . .................................. 

                                                                     Mihail EMINESCU ( Un român

!) 
                                                 

         Sărbătorile au venit şi au trecut, anul vechi, cu bunele şi relele lui s-a dus
cuminte la „arhivă”, iar cel nou aprinde reflectoarele pe avant-scena  unui viitor din

ce în ce mai controversat. Dar în schimb....cam incert! Spiritele se agită, din ce în 
ce mai mulţi oameni dau „nas în nas” cu realităţi, predicţii sau concepte
catastrofice care se pretind a fi doar avertismente bine-intenţionate asupra 

evenimentelor care ne aşteaptă: alinierea planetelor din galaxie, creşterea
rezonanţei Schumann¹, mărirea „găurii” din centura Van Alen, trecerea umanităţii
la dimensiunea 5-a, Guvernul Mondial şi renunţarea la bani, {din 2012 se va trece

la B.U. (Bank Unit), monedă unică electronică universală}, recunoasterea existenţei
extratereştrilor şi a vieţii după moarte ş.a.m.d. Se pare că am avea la ce să

reflectăm. Mai ales că prognoza este elaborată pe baze riguros ştiinţifice de către
oameni a căror capacitate, pregătire şi logistică elimină orice  dubiu. 
         Iată însă că la acest efort, participă şi unul dintre colegii noştri, ce-i drept nu

în domeniul cercetărilor „de străpungere”, ci în acela al construcţiei şi funcţionării 
statului democratic şi macrostructurilor economice. Cu aplicaţie la....aţi ghicit, la 

propria noastră ţară ! Sunt sigur că aţi ghicit de-asemenea şi numele acestui coleg:
este vorba despre profesorul Radu Mihalcea, (în continuare RM) care, într-un
material adresat (prin E-mail) tuturor colegilor abordează, pe vreo 6 pagini
probleme ale recentelor evoluţii românești. Fără nici-o îndoială, RM este, datorită

pregătirii, abilităţilor şi cunoştiinţelor sale profesionale, o persoană indicată pentru

abordarea subiectului pe care şi l-a propus. Datorită acestui fapt, mărturisesc că
am fost repede interesat când mi-a apărut în Inbox un material purtînd titlul  
„ Empatia şi....spaţiul Shenghen”. Cum eram la curent, din presă cu ştirea

respectivă, l-am citit imediat aşteptîndu-mă să aflu noutăţi , mai ales părerea
colegului ale cărei numeroase contribuţii la apariţia revistei, beneficiază de întreaga 
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noastră atenţie şi curiozitate. Totuşi am fost puţin intrigat de faptul că, deşi face 
parte din redacţia revistei în calitate de titular al unei unei rubrici permanente, RM 
a optat pentru distribuirea directă a materialului către cititori. Mă rog, nici-un bai, 

mi-am zis şi am continuat lectura.  
         Scrisoarea  – dacă-mi daţi voie să-i spun aşa – debutează pe vreo două pagini, 

cu povestea unor „dimineţi mohorâte de decembrie”  ale prietenului nostru. Care 
rulează, comod şi confortabil pe o autostradă nemţească. Partea asta este chiar 
reuşită! Plină de empatie ! Reuşeşti să te simţi aproape de autor, în dialog cu 

„motoraşul” de ispravă care fuge liniştit şi-ţi induce cu generozitate „savoir-faire”-ul 
său. Dar, din nefericire, partea plăcută  ia sfârşit în „grajdul” celor 300 de căluţi-

putere ai motorului, unde autorul răsfoieşte presa (probabil din România) şi 
descoperă un articol scris de un politician român, pe subiectul „fierbinte” al 
amânării intrării României în spaţiul Shengen. Fără să ofere detalii, RM se simte 

şocat de afirmaţiile autorului şi dator – pe cale de consecinţă - să-şi afirme propriile 
opinii referitor la subiect. Până acum nimic neobişnuit sau neplăcut; dreptul la 

opinie este inalienabil ! Să vedem însă, ce se întâmplă mai departe...... 
         După ce ne „informează” că presa din România face obiectul unei monitorizări 
scrupuloase din partea diplomaţiilor interesate, inclusiv a experţilor care întocmesc 

briefing-uri destinate factorilor politici de decizie din ţările respective, RM se 
substituie  acestora, formulând drept  probabilă concluzia că după patru ani de la 

primirea în UE, românii n-au înţeles conceptul, rolul şi modul de funcţionare al 
acesteia. Mă rog, iar dreptul la opinie ! Imediat după, RM ne face cunoştiinţă cu 
noţiunea de „empatie” şi folosirea sa în diplomaţie, pentru ca apoi, să ne sugereze 

că primirea României în UE s-a datorat faptului că statele membre au „arătat o 
mare doză de empatie” deoarece aceasta nu îndeplinea condiţiile cerute. Iar 

„românii”, în locul  recunoaşterii statutului lor de parte beneficiară favorizată, nu 
numai că nu-şi îndeplinesc obligaţiile asumate la primire, dar mai şi „atacă” UE ! 

Deci, potrivit opiniei colegului nostru, primirea României  nu a fost rezultatul 
stategiilor politico-economice şi militare conjugate a părţilor, ci numai o problemă 
afectivă, de empatie a statelor membre UE în 2004 ! Hmm...²  

         Apoi ne este prezentat conceptul UE, care în opinia lui RM este unul franco-
german. Interesant. Bazat pe  opinia proprie, autorul introduce,  ceace aş  numi o 

dublă contopire de  identităţi –  „Trebuie spus că există mari deosebiri între ceace 
înţelege UE, Germania şi Franţa pe de o parte şi ceace înţelege România – sau 
românii – pe de altă parte.” ³ Clar nu-i aşa ? Germania şi Franţa sunt UE, iar 

românii sunt România. Din respect pentru personalitatea colegului mă abţin de la  
comentarii !   

         Urmează o succintă apologie – abil deghizată sub formă de „probleme”- a 
superiorităţii organizării de tip „germano-catolic” comparativ cu aceea de tip „latino-
ortodox”. Din care ar decurge în mod firesc, superioritatea formei de stat germanice, 
de-a lungul ultimelor 12 secole. De asemenea binefacerile religiei catolice, care s-a 

implicat activ în realitatea socială, spre deosebire de biserica ortodoxă care n-a 
făcut-o. RM  face însă o prezentare partizană a subiectului;  nimic din ceace am 
putea numi   „aspectele doctrinare cu consecinţe dramatice pentru umanitate” ale 

respectivei organizări, nu sunt nici măcar sugerate! Dar mi-te prezentate ! Să fie 
oare vorba despre o scăpare din partea autorului? Din nou, la fel ca mai sus, 

renunţ la comentarii !     
         Ei bine, recentele interpretări formulate de mai noua metodă de investigare a 
istoriei şi viitorului, care este analiza geopolitică, plasează epoca istorică de 

exercitare a dominaţiei mondiale de către Europa – multi-imperială – aş adăuga eu, 
între anii 1491-1990. Am adăugat adjectivul  deoarece corespunde strict realităţii 
istorice: după temutul imperiu roman şi cel franc, al lui Carol Cel Mare, s-au 

succedat cel spaniol, deschizător de drumuri, britanic, deţinând supremaţia de 
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necontestat asupra aproape întregului teritoriu planetar, francez, de scurtă durată 

dar extrem de agresiv, austriac precum şi imperiile rus şi turc în estul şi respectiv 
sud-estul european. ( frecvent implicate în istoria politicii europene). Timp de 500 
de ani Europa a dominat mapamondul, dar n-a reuşit să controleze continua stare 

de beligeranţă a statelor continentale.Faptul a determinat  pierderea poziţiei 
mondiale în favoarea americanilor.Ce i-a împiedecat pe europeni să se unească ? 

Răspunsul este de-a-dreptul senzaţional: Canalul Mânecii. Atenţie! Este un detaliu  
pe care Dumnezeu nu l-a corectat, încă !  
         Este foarte posibil ca mulţi dintre Dvs. să nu ştiţi că  idea de unificare 

europeană este foarte veche. Datează de pe vremea celţilor ! De asemenea sunt 
cunoscute în istorie Uniunea Vamală a lui Napoleon ca şi ideile lui Hitler, cu acelaşi 
subiect. Dar pe atunci era vorba despre forţă, nu de uniune ! Asta apropo de 

conceptul franco-german.....  
Se naşte o întrebare firească: va reuşi UE, acum aflată la o vârstă .....precoce,  (43 

de ani), al cărui stadiu de formare nu s-a încheiat încă, să depăşească problemele 
structurale şi conjucturale pe care le presupune existenţa în contemporaneitate a 
unei astfel de construcţii politice? Mai ales în contextul competiţiei dure pentru 

resurse strategice şi existenţei altor forţe mondiale, net superioare din p.d.v. al 
potenţialului, poziţiei geopolitice şi controlului resurselor naturale planetare ? 

Nu ştiu să răspund la această întrebare ! Tot ce pot să afirm este că eu, ca  
cetăţean UE, sper din tot sufletul să reuşească !  
         Revenind la „flirt-ul” retoric al lui RM pe tema  Empatia şi spaţiul Schengen, 

citez: „Poate ar fi cazul ca românii să dea dovadă de empatie şi să se întrebe mai 
întâi: Ce vor afurisiţii aştia de francezi şi de nemţi şi ce ar trebui să schimbăm la 
noi…pentru a fi acceptaţi la rândul nostru ?” 
Soluţia, evident de aceaşi manieră, este schimbarea. Generalizată. De jos în sus şi 

invers, de la stînga la dreapta şi înapoi: limbajul, atitudinea, mai ales faţă de 
conducere, presa pentru „zăpăuci” ş.a.m.d. De fapt trebuie schimbat chiar „Măria 
Sa Totul”. Şi prestaţia scriitoricească a lui RM ajunge pe culmi nebănuite: trece cu 

o dezinvoltură care mă lasă...stupefiat, într-o altă dimensiune ! Apreciaţi singuri:    
„Poate ar trebui schimbată întreaga populaţie cu o alta, venită din ceruri şi care într-
un an de zile ar putea să transforme această ţară în paragină într-o gradină…” 
(sublinierile îmi aparţin). Şi încă odată  Hmm...   
        După un treseu sinuos jalonat cu divagaţii mai mult sau mai puţin inspirate 

sau motivate, printre „ruinile” economiei socialiste, RM apelează din nou la retorică, 
de data aceasta într-un stil mai confuz, încercând să absolve Comisarii europeni, 

care ar fi principalii şi singurii vinovaţi ai dezastrului !!??!! Mă rog, nu rezultă deloc 
cine este autorul aserţiunii respective ( după mine aberantă), dar RM ridică 

mânuşa, ocazie oportună pentru a-şi mai  defula din „dragostea”  de ţară. 
Apoi revine la români. De această dată, în ipostază de cititori manipulaţi cu 
pseudo-ştiri de către pseudo-autori interesaţi. Rezultatul, „publicul român este 
îngrozitor de dezinformat și în mare parte dezorientat…” Apoi, formuleză celebra 

întrebare, tot retorică, “Ce-i de făcut ?” (Nu spun cine a făcut-o celebră, pentru că 

ar însemna să fiu rău, şi nu sunt. În orice caz, eu m-aş fi ferit ca de DRACU’ s-o 
folosesc!). 
Introdusă de această întrebare “faimoasă”, citim  “apocalipsa după RM “: ţara a 

rămas în paragină, părăsită succesiv de către “toate” elitele (mă rog cele pe care 
totuşi le avea), dar care (ca să vezi Doamne!), au rămas tot elite pe-acolo pe unde 

au ajuns! Merită să intru puţin în amănunte: mai întâi au plecat (înţelege fugit fiind 
vânaţi) intelectualitatea interbelică, apoi au plecat evreii, după ei nemţii şi tot 
timpul, care cum şi pe unde au putut românii. Şi iar retorică “Cine a mai rămas ?” 
Cam aşa gândeşte şi …scrie, colegul nostru.. ! Hmm...   
         Mă rog, aici ar fi totuşi o remarcă de făcut, pentru clarificarea  contextului: 

intelectualitatea interbelică a fugit datorită terorii instaurate de regimul pro-sovietic 
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din anii ’50. Cei care n-au reuşit să fugă, au fost eliminaţi. Evreii au plecat la 
cererea lor, în ţara lor - Israel. Dar negociaţi „la bucată” cu regimul socialist..... Iar 
nemţii s-au repatriat de nevoie, datorită creşterii susţinute a „bunăstării spirituale 

şi materiale a întregului popor”, (înţelege teroare politică  şi sărăcie) pe care n-au 
mai putut s-o suporte. La fel ca şi mulţi români, dintre care   unii şi-au riscat pur 
şi simplu viaţa la trecerea frontierei de stat. Dar toate astea s-au întâmplat înainte 

de 1990. După, ar trebui să discutăm despre emigrări. Sau, din păcate, despre 
migrări, ale ţiganilor şi interlopilor! Combustibilul campaniei anti-româneşti a 

presei din UE! Curios, n-or fi auzit de „political corectness” ?  Probabil nici RM, 
avocatul-din-oficiu al UE, pentru speţa în discuţie, n-a auzit de o asemenea 

campanie !  Ca să vezi !     
          Iar prietenul RM , îşi încheie epistola ! Cu o concluzie-banner: „ Deci: prin 
empatie..în Schenghen!” Pentru ultima dată:   Hmm...  

  
          

 
 
                                                         THE END 

 
          

                                                 ÎN LOC DE ÎNCHEIERE 
          Dragă Tizule, 
         Aş fi...aşa cum nu sunt şi nici n-ar trebui să fiu, dacă nu ţi-aş adresa câteva 

cuvinte cu această ocazie. În primul rând, dă-mi voie să-ţi mulţumesc pentru 
oportunitate: dacă nu scriai , nici eu nu m-aş fi bucurat de plăcerea de a scrie o 
replică, pe un subiect atrăgător ! Pentru că asta am făcut. Am scris din convingere 

şi cu plăcere. M-am străduit ca textul să nu conţină nimic insidios sau  neplăcut la 
adresa ta. Sper că am  reuşit s-o fac, pentru că nu acesta a fost scopul pe care mi l-

am propus. Dacă totuşi mi-a scăpat ceva, îmi cer apriori, scuzele de rigoare. 
         După cum se poate observa, din textul meu lipsesc comentarii sau opinii 
personale. Am recurs, de cele mai multe ori, la constatări şi schimbarea abordării şi 

accentelor pe diferitele aspecte ale subiectelor tratate. Apoi mi-am marcat acţiunea, 
invitând cititorul la reflecţie şi opinie. A lui. Nu a mea, nici a ta sau a altuia. 

        Apropo, tu de ce ai scris?  Din acelaş motiv ca şi mine ? Pentru că ai păreri 
diferite de cele ale autorului al cărui nume nu l-ai menţionat? Te-a interesat 
subiectul preluat din contextul politic curent? Ai opinii partizane? Ai crezut că a 

sosit momentul oportun să „onorezi” niscai poliţe ? Din dorinţa de a protesta 
împotriva unor nedreptăţi flagrante făcute României pentru că soarta ei nu îţi este 
indiferentă? Ai timp şi energie disponibile?  

Te rog să nu-ţi faci probleme, întrebările sunt retorice. Desigur dacă vrei, poţi 
formula răspunsuri; dar în prealabil răspunde-ţi ţie însuți. Apreciind după stilul în 

care  este scris materialul, după părerea mea, ai improvizat pe tema aleasă. Este 
mai mult o chestie de inspiraţie şi mai puţin de documentare. 
 

 
        De asemenea, deşi am declinat intenţia de a formula opinii, (sunt destui 
îndrituiţi s-o facă, din varii motive), nu mă pot abţine să nu-mi spun părerea 

despre comentariul  preluat de pe portalul românesc de ştiri Newsletter, cu data 12. 
01. 2011): 

„ Românii, următorul grup dezagreabil de “parteneri europeni”, sunt obligaţi în 
continuare să stea pe locurile din spate: li s-a permis sa adere la UE în pofida 
amplorii crimei organizate şi a corupţiei din ţară (...) dar acum că au intrat, 
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francezii, germanii şi ceilalţi, încep să îi dispreţuiască", scrie cotidianul britanic 

Daily Mail, pe blogul său. 
        Despre ce o fi vorba în propoziţie ? Manipulare, dezinformare, sau şi una şi 
alta făcute cu „bune-intenţii” ? Eu cred că este vorba despre o campanie de 

îndoctrinare, abil gândită şi condusă, în scop pur politic, ostil ţării noastre. Care 
sunt aceste scopuri ? Nu ştiu. Poate ştii tu Tizule ? Mi se pare mie, sau seamănă al 

dracului cu textul tău ? 
         Mai are vreun rost să discutăm despre empatie, spaţiul Schengen, legislaţie 
europeană – care se aplică discriminatoriu – „membrilor dezagreabili”, atunci când 

nu se suprapune pe interesele conjuncturale ale  nucleului dur ? 
         Dă-mi voie să folosesc şi eu „bannerul” tău, modificat însă conform 
preceptelor pragmatismului politic al UE: 

 
 

 
         Vezi tu Tizule, în toate ţările mari sau importante, practica democratică a 
consacrat asumarea implicită a răspunderii actului de guvernare de către formaţiile 

aflate la putere. Iar nominal, de către liderii acestora. În  ţările  mici, de vină este 
întot-deauna populaţia.....Sâc ! Cu „bună-cuvântarea sinceră” a (pseudo) analiştilor 
politici ! Ia să vedem: le-a imputat vreodată cineva francezilor şi britanicilor marea 
„chiflă” diplomatică de la sfârşitul anilor ’30 ? Nu. Pentru istorie, „realizatorii” au 

fost Daladier şi Chamberlain. Dar nemţilor nazismul cu ororile lui ? Nu. Personajul 
odios a fost Hitler. Nu cred că trebuie să continui. Sunt, probabil, multe zeci de 
exemple ! 

         Apropo Tizule: ştii de ce am avea nevoie noi – cei rămaşi în „paragina”  de 
ţară cum spui tu, pentru a o transforma într-o grădină ? De sfântul drept la liberul-

arbitru ! Poţi foarte bine să-i spui libertate ! Din 106 dH am fost liberi, poate (nota 
bene) vreo 70-80 de ani ! Hai să spunem o generaţie  din douăzeci ! 

Libertatea şi-au dorit-o românii şi acum 20 de ani. Dar s-au ales cu o aşa-zisă 

clasă politică, de circumstanţă, a cărei strategie a pierdut pe drum noţiuni 
„depăşite” cum ar fi interesul naţional, caracterul social al statului (dezavuat recent 

de către preşedintele Băsescu), solidaritate socială, criterii de reprezentativitate ale 
structurilor „jucătorilor” politici ş.a. Toate substituite „tactic” cu „banking”-ul 
personal: conturi multe şi substanţiale, de preferat în bănci elveţiene! (Care recent, 

au anunţat blocarea conturilor dictatorului  tunisian Ben Ali,......) 
Radu Gruia 

 
PS. Clasa politică? Uite o „mărturisire”! Ce zici Tizule? Ăştia or fi „românii” la care te referi ? 

” Acum avem de fapt vulnerabilităţi mai mari decât înainte de intrarea în UE pentru că s-a 
văzut că la noi derapajele sunt repetabile: ne corectăm o dată şi pe urmă revenim la aceeaşi 

problemă.Acum 15-20 de ani nu ştiam ce şi cum să facem, apoi am ştiut, dar le-am făcut 

greşit. Şi aşa am ajuns singura ţară din UE care continuă să lucreze cu Banca Mondială în 

programe de restructurare economică de bază. Este eşecul generaţiei politice a anilor ‚90 din 

care am făcut parte şi eu şi ai cărei exponenţi sunt preşedintele Băsescu şi guvernatorul 

Isărescu.”   
Mişu Negriţoiu, CEO ING Bank Romania ( în Ziarul Financiar, luni 24 ianuarie 2011) 

 

NOTĂ 
1 Rezonanţa Schumann : Frecvenţa de rezonanţă a câmpului electromagnetic terestru amplasat la o altitudine 
de cca. 100 Km  în straturile inferioare ale ionosferei. În valoare de 7,83 Hz, acţionează ca un fel de memorie 
responsabilă de echilibrul biosferei.  
 Începând aproximativ din 1990, a crescut continuu, în prezent având valoarea de 13 Hz. 
2 Hmm... Interjecţie/simbol, cu ajutorul căruia autorul invită cititorul la reflecţie pe problema din context. Şi 
desigur, să-şi formeze propria opinie. ( Altfel, care-ar mai fi rostul  prezentului? Nu-i suficient  RM şi mulţi alţii 
ca el, care le ştiu pe toate ? Se mai insinuează încă unul ?) 

3 Toate textele, (sub formă de cuvinte, propoziţii, fraze sau fragmente) scrise cu caracter italic şi 

intercalate între ghilimele, sunt citate din textul original, „Empatia şi....spaţiul Shenghen”, de Radu 

Mihalcea, transmis prin e-mail, la data de 01 ianuarie 2011.  

Ipocrizie în spaţiul  Schenghen ! 
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Întâlniri colegiale 
 

 

          

 

 
Sursa: MECANICII’61, Anul 7, # 1, ianuarie 2011                                           Scris de Mirel VANCA 

 

 

Un număr de 11 colegi ne-am încumetat să facem Revelionul în Bulgaria, la Balcic. Am scris 

„încumetat”, pentru că toţi aveam treze în memorie peripeţiile celor ce au făcut Revelionul în 

Bulgaria cu doi ani în urmă, legate de zăpada care le-a blocat drumul de întoarcere acasă. 
 N-am dorit să facem Revelionul singuri - „în familie”, ca să folosesc o expresie consacrată -, apoi ne-

a tentat preţul de chilipir la care ne ofereau bulgarii trei nopţi   într-un hotel de trei stele, pensiune 

completă, masa festivă de revelion, transportul cu autocarul. 

                                                                   

 

 
 

Până la urmă, atât hotelul cât şi revelionul au fost doar de două stele. În hotel, în prima noapte ne-a 

chinuit frigul, iar restaurantul în care am făcut Revelionul, alături de alte 60 persoane, semăna mai 

mult a cantină. Nu ne putem plânge însă de mâncare şi băutură: ambele au fost bune şi la discreţie. 

La trecerea dintre ani am mâncat, am băut  şi am dansat. De un succes deosebit s-a bucurat 
„Pălinca de Bănişor”, marcă înregistrată. În primele minute din noul an, Adrian Popa a rostit un 

spici, iar subsemnatul „Pluguşorul septuagenarilor”, care nu s-a bucurat de prea mare succes, 

probabil pentru că am exagerat cu autopersiflarea. 

    

 

 
 

 

REVELION LA BALCIC 

     Hotelul   Restaurantul 
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 În pozele de mai jos îi puteţi vedea pe colegii noştri la masă. Din poziţiile tandre, 
adoptate de cei mai mulţi dintre ei, se vede cât de puternice au rămas sentimentele 

de cuplu care îi leagă. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
                       
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
   

 
 
 

 
 
 

 
 

 

  Dan şi Anda Ştefănescu 

  Gigi Dumitrescu şi Aurel Oţel 
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      Nicu şi Sanda Suruceanu 

       Ani şi Mirel Vanca 



 

 Foaie de suflet lunară a Asociației ”Promoția ’61 MECANICĂ”9 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

     Emilia şi Dan Mihălcescu 

Adrian Popa, Stănel Bone, Gabi şi Vali Gheorghe 
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Excursia a fost, fără doar şi poate, de trei stele. Dumnezeu a ţinut cu noi şi în toate 
cele trei zile petrecute pe litoralul bulgăresc, ne-am bucurat de un timp 

primăvăratec. Faţă de alte dăţi când am făcut scurte excursii la Balcic, de data asta 
am avut timp să batem faleza de la un capăt la altul, să vizităm oraşul şi să 
revizităm castelul şi   parcul Regina Maria.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 Faleza 

Luci Popa şi Adelina Bone, separate de soţii lor, dar bine dispuse!  
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          Oraşul Balcic văzut de pe faleză 

   Castelul Regina Maria 
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         Pe drumul de întoarcere spre ţară. 
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Aho, aho, colegi şi fraţi!  
Dacă acasă vă aflaţi, 
Staţi un pic, nu vă culcaţi!  

În fotolii v-aşezaţi, 
Picioarele vi le-nfăşaţi, 

Fesul pe cap îndesaţi,  
Protezele vi le aranjaţi,  
Ochelarii vi-i spălaţi. 

 Dacă aicea vă aflaţi, 
Auzul vi-l încordaţi 

Şi-mpreună cu ceilalţi 
Pluguşorul ascultaţi! 
 

Ia nu mai sforăiţi măi 
Şi sunaţi din zurgălăi! 
Hăi! Hăi! Hăi! 

 
Aţi plecat câţiva de-acasă, 

Fără să vă pasă 
Că puterile vă lasă. 
V-aţi pus coada în spinare, 

Ceva bani în buzunare  
Şi c-o crasă nepăsare 

Aţi întins-o la plimbare! 
Nu vă pasă, nu vă pasă, 
Că în lipsa voastră de-acasă 

Vă caută doamna cu coasă! 
Aţi vrut să schimbaţi decorul 
Şi să ascultaţi Pluguşorul  

În ţara învecinată,  
Tot de Dunăre udată. 

Păi, dacă vreţi să-l ascultaţi, 
Staţi un pic şi nu mâncaţi. 
 

Ia nu mai mestecaţi măi 
Şi sunaţi din zurgălăi! 

Hăi! Hăi! Hăi! 
 
Un plug,  am împins fiecare  

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

De la a şcolii terminare 
Până la pensionare 
Pentru unii a fost uşor 

Că s-au bucurat de-ajutor, 
De la rudele sus puse, 

De la unchi, de la mătuşe 
Sau de unul mai solid: 
De la stat, de la Partid. 

Alţii l-au împins solitar 
Cerând ajutor în zadar, 

Iar câţiva, mai păcătoşi 
Sau mai puţin norocoşi, 
S-au bucurat nu de-ajutor 

Ci de beţe-n roţile lor. 
Cu ajutor, fără ajutor, 
Meritul nostru cel mare 

E  că ne-am arat tarlaua fiecare! 
 

Ia nu vă mai miraţi măi  
Şi sunaţi din zurgălăi! 
Hăi! Hăi! Hăi! 

 
Am arat în capitală 

Şi în alte oraşe din ţară. 
În fabrici şi uzine,  
Pe şantiere şi-n mine. 

Pe ogoarele arate bine 
Au ieşit turbine, 
Pe cele arate tare 

Au ieşit tractoare, 
Pe cele arate cu sârg 

A ieşit un strung; 
Când s-a arat cu spor 
A ieşit un tractor, 

Iar când s-a arat frontal 
A ieşit şi un „ţucal”. 

 
Nu vă mai umflaţi în pene măi 
Şi sunaţi din zurgălăi! 

Hăi! Hăi! Hăi! 
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Apoi ne-am căsătorit 
Şi aproape toţi am izbutit  

Câte-un mariaj fericit. 
Unii au izbutit chiar două, 
Dar, ce ne pasă nouă? 

Cei care s-au priceput  
Chiar şi copii au făcut 

Şi acuma au, aproape toţi, 
Unul sau mai mulţi nepoţi 
Care îi trag de mustăţi, 

Sau li se urcă în spinare, 
Când se joacă de-a călare, 

Iar când o să fie ei mari 
Or să-i tapeze de bani,  
Or să se drogheze o dată, 

Vor deflora câte o fată. 
Se vor înhăita cu golanii 
Şi-şi vor pierde la cărţi banii. 

Unii ne vom panica, 
Alţii s’or scandaliza! 

Eu sper să nu fie aşa. 
  
Nu vă fie frică măi 

Şi sunaţi din zurgălăi! 
Hăi! Hăi! Hăi1 

 
Să revenim însă-n prezent 
Şi să ne uităm atent 

Înainte de-a fugi la culcare 
Ce-aţi devenit fiecare. 
Aţi rămas fără păr în cap, 

Hainele nu vă încap, 
Că se-mpiedecă de burtă; 

Sculele nu vă ascultă; 
N-aveţi dinţi, n-aveţi măsele,  
Aveţi  însă belele: 

Dimineaţa vă doare capul, 
La prânz vă doare ficatul, 

Seara sunteţi obosiţi 
Şi la televizor aţipiţi. 
Noaptea vi se scurge-ncet 

Între dormitor şi closet. 
Dar, să fiţi fericiţi! 
Cât timp vă mai doare ceva, 

Înseamnă că trăiţi. 
 

Nu vă mai văietaţi măi 
Şi sunaţi din zurgălăi! 
Hăi! Hăi! Hăi!  

 
N-am vrut să vă speriaţi. 
Nu-i cazul să vă-ntristaţi. 

 
Nu e voie să fiţi trişti. 
Vă ordon: Fiţi optimişti! 

Prin urmare, 
Vă fac o urare: 
Să trăiţi, 

Sănătoşi să fiţi 
Nu vă întristaţi,  

Ci vă bucuraţi! 
Că viaţa-i scurtă, 
Timpul nu ne-ascultă. 

Să ne bucurăm momentan 
C-am mai trecut un an 

Şi dac-o vrea Bunul, 
O să mai trecem unul. 
Să ciocnim un pahar 

Şi să n-avem habar 
De ce-a fost ieri,  
Sau  ce va fi mâine,  

Pentru că azi, ne e bine! 
 

Ia înveseliţi-vă măi 
Şi sunaţi din zurgălăi! 
Hăi! Hăi! Hăi! 
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Muzee şi expoziţii 

 
 

 
Sursa :MECANICII’61, Anul 7, # 1, ianuarie 2011           Scris de Nicu SURUCEANU  

 
Musée d’Orsay – Jean-Louis Gérôme (1824 – 1904), pictor şi sculptor francez, 

membru al Academiei de Arte Frumoase. Face parte din pictorii 

academici din timpul lui Napoleon al III-lea. Tablourile lui 
prezintă scene orientale, mitologice, istorice sau religioase. In 

timpul vieţii a cunoscut un mare succes comercial, mai ales în 
urma căsătoriei cu fiica unui mare negustor de artă. A vândut 
foarte multe tablouri în USA. 

Spre sfârşitul vieţii, împotrivirea sa înverşunată contra 
impresioniştilor, pe care îi considera dezonoarea artei franceze, a 
contribuit la scăderea popularităţii sale, mai ales în Franţa, unde 

curentul impresionist a influenţat cel mai mult evoluţia artei, 
într-o epocă în care Parisul era centrul artei occidentale. Pentru Zola, în tablourile 

lui Gérôme totul era subiectul, pictura nu era nimic, reproducerea valorând mai 
mult decât opera !  
Cu Luptă de cocoşi, primul tablou expus la Salon în 1847, este proclamat şeful 

curentului neo-grec, reînviind interesul pentru arta antică în arhitectură, sculptură 
sau pictură. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Gérôme abandonează curând stilul neo-grec pentru a satisface gustul 
contemporanilor pentru istorie. Incepe Stilul pompier ! 

  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Luptă de cocoşi 
Paris, Musée d’Orsay 

Eminenţa cenuşie 

Boston, Museum of Fine Arts 

 

Primirea Marelui Condé la Versailles 
Paris, Musée d’Orsay 

Primirea ambasadorilor Siamului 
la Fontainebleau 

Château de Versailles 

JEAN-LOUIS GÉRÔME ET LES TRÈSORS  
DES MÈDICIS. 
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Urmează apoi tablouri în care primează detaliul asupra istoriei. 
 

  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Succesul a fost asigurat printr-un simţ al compoziţiei şi al cunoştinţelor lui erudite 
asupra civilizaţiei romane. Realizatori de filme ca Gladiator sau Ben Hur s-au 

inspirat din minuţioasele reprezentări din tablourile sale. 
 

  
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

Aceeaşi grijă pentru aspectul teatral se vede şi în tablourile pe teme orientaliste, fie 
ele peisaje, pictură religioasă, scene de grup sau nuduri feminine, totul executat cu 
respectul ambianţei şi al pitorescului arhitecturii şi costumelor. 

 

   
 
 

 
 

 
 
 

 

Golgotha – consumatum est 

Paris, Musée d’Orsay 

Plecarea de la balul mascat 

Baltimore, Walters Art Museum 

Pollice verso ! (degetul mare în jos) 

Phoenix Art Museum 

Moartea lui Cezar 
Baltimore, Walters Art Museum 

Prizonierul 

Nantes, Musée des 
Beaux-Arts 

Rugăciune la Cairo 
Hamburg, Kunsthalle 

Başibuzuc negru 
Colecţie privată 



 

 Foaie de suflet lunară a Asociației ”Promoția ’61 MECANICĂ”17 

 
 

  
 
 
 

 
Orientul lui Gérôme nu mai este cel imaginar, al generaţiei precedente. Foarte 

documentată, pictura sa are la bază schiţele făcute în timpul voiajelor, fotografiile 
colaboratorilor săi şi documentele găsite la Biblioteca Naţională a Franţei. 
Gérôme debutează cariera sa oficială de sculptor academic în 1878, cu ocazia 

Expoziţiei Universale. Urmând exemplul antic, câteodată îşi colorează operele cu un 
amestec de ceară şi pigmenţi, care le dă un aspect natural. 
 

   
 
 

 
 
Aceasta este prima expoziţie retrospectivă a artistului organizată în Franţa, de la 

moartea sa. Mult timp purtând pecetea academismului steril, a început în ultimii 
ani să fie privit ca unul din marii creatori de imagini ai secolului XIX. 

Expoziţie organizată cu sprijinul societăţii Land Rover France, parteneri media : 
Paris Première Direct Matin/Soir, Le Journal du Dimanche, Pixee şi La Tribune. 
 

 
 
 

 

Baia turcească 

Boston, Museum of Fine Arts 
Imblânzitorul de şerpi 

Williamstown, Sterling and  
Francine Clark Institute 

Jucătoarea cu bile 

Caen, Musée des Beaux-
Arts 

Sarah Bernhardt 
Paris, Musée d’Orsay 

Tanagra 
Paris, Musée d’Orsay 
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Musée Maillol – Les Trésors des Médicis. 
 
« Que les Médicis dorment en paix dans leurs tombeaux en marbre et porphyre, ils ont 
fait plus pour la gloire du monde que n’avaient jamais fait avant eux et ne feront 
jamais depuis, ni rois, ni princes, ni empereurs ». 
Alexandre Dumas 
Atât despre familie, subiectul este prea vast pentru puţinul spaţiu de care dispun. 
Pentru interesaţi exista cărţi şi Google. 

Muzeul Maillol prezinta 150 de opere de artă provenite din colecţiile Medici. Intre 
secolele XV – XVIII, această familie nu a încetat să se înconjoare de artişti şi 
savanţi, pe care i-a protejat de curiozitatea Inchiziţiei, mai degrabă decât i-a 

comandat. S-a impus prin gustul său artistic, care a iradiat în toată Europa. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Expoziţia Trésor des Medici arată gustul acestui mecenat luminat şi te invită să 
intri în centrul palatelor. Capodoperele prezentate, foarte rar împumutate, sunt 
reunite în mai multe săli de recepţie sau intime : săli de festivităti, cabinetul de 
curiozităţi, biblioteca, gradina, capela, sala de ştiinţe, teatru, atelier de prelucrarea 
pietrelor, atelier de desen, salon de muzică. 

Expoziţia începe cu sala de festivităţi, care prezintă pergamente, opere de artă 
romană, Adoraţia magilor de Boticelli, un bust de Cosimo I de Medici de Baccio 

Bandinelli şi portretul Eleonorei de Toledo de Bronzino, reprodus pe afişul 
expoziţiei. Totul prezentat în trompe l’œil, cu ajutorul unei oglinzi pe tot peretele din 

fund, care dublează volumul sălii. 
 
 

 
 

Sala de festivităţi 
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Cabinetul de curiozităţi, 
strămoşul muzeului de astăzi, 

prezintă scoici din oceanul 
Indian, trei linguri de fildeş din 

Benin, o masca aztecă de jad, o 
mantie din pene roşii de şef de 

           trib indian din Brazilia, etc. 

Adică tocmai ceea ce 
contemporanii lor spanioli au 

distrus fără milă. 
Biblioteca manuscriselor conţine 
pergamente magnific 

ornamentate. 
Sala ştiinţelor este dedicată lui 
Galileu, care a fost protejat de 

familia Medici. 
Expoziţia se termină cu 

apartamentul prinţesei palatine 
Ana-Maria Luiza, ultima 
supravieţuitoare a familei. Ea a 

amenajat o sală specială în 
palatul Pitti pentru cele 4000 de 

porţelanuri, din care unele sunt expuse. Un splendid leagăn miniatură, lucrat în fir 
de aur, dăruit de soţul său, dar care nu a reuşit să-i dea un moştenitor, ceea ce a 
pus punct final familiei Medici, încheie expoziţia. 

Sandro Boticelli 

Adoraţia magilor 

Baccio Bandinelli 

Cosimo I Medici 

Agnolo Bronzino 

Eleonora de Toledo 
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Agnolo Bronzino 
Papa Clement VII Medici 

Raphael 

Tomaso Inghirami 

Lorenzo Magnificul între cele două regine ale Franţei : 
Maria şi Caterina de Medici 

Leagănul prinţesei 

Ana-Maria Luiza 

Raphael 

Papa Leon X Medici 
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Opinii  

      
 
 

Sursa: MECANICII’61, Anul 7, # 1, ianuarie 2011                Scris de Corina FIRUŢĂ 
 

         Dragă Radu, 
         De data asta, mailul tău din 13 ianuarie m-a supărat profund. Profesorul 
Marga face o analiză mai ales politică, cu consecinţele ei, el nu afirmă ceea ce 

concluzionezi tu, că nu mai există în ţară intelectuali pricepuţi şi devotaţi.   
         Dacă-ţi închipui că numai profesorul Marga, pe care şi noi îl preţuim, a 

rămas, ca om de calitate în ţară şi toţi ceilalţi au plecat, te înşeli amarnic. Eu care 
mă învârt în mediul muzeistic, îţi spun că există mii de români adevăraţi, patrioţi, 
care adună fir cu fir  - documente şi obiecte pe care să le lase generaţiilor viitoare. 

Ei se ajută reciproc şi ne ajută pe toţi care dorim să facem ceva pentru cultura 
română.  
         Lucrând la albumele noastre, nu numai că am bătut ţara, şi pretutindeni am 

fost întâmpinaţi cu bunăvoinţă şi respect (de exemplu, Muzeul Ţării Crişurilor din 
Oradea era în renovare, dar directorul şi colectivul muzeului ne-au primit în altă 

clădire şi ne-au pus la dispoziţie câteva costume ca să le fotografiem). Muzeul Unirii 
din Alba Iulia ne-a trimis imagini pentru albumul de Istorie, la o simplă cerere 
telefonică , la fel primăria din Zalău, stareţul Mănăstirii Lainici şi alţii care ne-au 

ajutat. Dar şi oameni simpli din satele pe care le-am vizitat cu acelaşi scop - de 
exemplu în zona Tulcea, comunităţile de greci şi italieni. Şi  nu i-am amintit pe cei 

mai cunoscuţi nouă, din Muzeele Bucureştiului, Constanţei, Braşovului, Brăilei. 
Pretutindeni am simţit căldura românească, indiferent de ce naţie sunt la origine 
locuitorii respectivi. 

          În toate institutele de invăţământ există profesori minunaţi, cercetători de 
mare valoare ştiinţifică . I-am cunoscut la lansări de carte sau rugându-i să ne 
scrie prefeţe la albume, de exemplu prof. Mihai Diaconescu de la Univ. Spiru Haret 

, sau profesori de liceu ca Rodica Lăzărescu. O, pe măsură ce mi-i amintesc, din 
Bucureşti sau din ţară,  constat că lista este nesfârşită, ei având vârste din 

adolescenţă până la cei mai bătrâni. 
Există în şcolile româneşti elevi eminenţi şi talentaţi care câştigă olimpiade 
internaţionale, de exemplu , în comuna Corbeni, parcă în Vâlcea, o profesoară 

inimoasă a creat un cerc de pictură – primii elevi sunt deja studenţi la Bellearte, cei 
mici încă mai iau premii în Japonia, Italia  şi alte 32 de ţări. Vine şi generaţia lui 

Rareş al nostru, de şcoală primară, care cântă deja sonate şi concerte întregi – este 
de ajuns să-i admiri la Ateneu la un sfârşit de an şcolar ca să afli ce viitor are 
România - oricâţi ar pleca, vin alţii în urma lor şi se întorc mulţi dintre cei plecaţi, 

cu dorinţa de a schimba faţa ţării (am vizionat zilele astea o emisiune TV cu câţiva 
dintre studenţii bursieri români din străinătate).  
         Calipso face parte dintr-un colectiv care reorganizează cercetarea românească 

– despre asta o să povestească el însuşi. Nu mai vorbesc de matematicieni şi 
softişti. În spitale sunt şi doctori minunaţi - profesional si uman vorbind. Există 

încă în ţară familii de oameni simpli, ţărani înţelepţi – te minunezi ce pot să spună, 
păstrători ai tradiţiilor milenare! Dar ca să-i cunoşti, trebuie să fii printre ei şi să-i 
auzi! Toţi aceşti oameni au rămas în ţară şi încearcă din răsputeri să ţină pe linia 

de plutire ceea ce politicieni veroşi distrug şi cei care au fugit eroic au părăsit, iar 
acum critică sau ne dau sfaturi preţioase. 

         Sunt conştientă că este foarte dură această afirmaţie dar este dreaptă. Dodi 
ne-a scris cândva că noi, cei rămaşi, ne lăsăm călăriţi - vă faceţi iluzii dacă vă 
închipuiţi că voi nu sunteţi călăriţi de guvernele din ţările respective - poate doar că 

SCRISOARE DESCHISĂ LUI RADU MIHALCEA 
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frâiele voastre sunt puţin mai largi şi vi se dă mai mult “fân” decât nouă! Constataţi 
voi înşivă că există o putere mondială care are grije de noi toţi!!! 
Aici simţim căldura pământului românesc şi suntem convinşi că aşa cum au trecut 

turcii, hortiştii, apoi ruşii, comuniştii şi acum hoţii şi corupţii, cu ajutorul lui 
Dumnezeu şi  al sfinţilor noşti, vom face şi zile mai bune şi mai drepte, noi cei 
umiliţi şi urmaşii noştri. Însuşi profesorul Marga apelează la intelectuali (el nu 

spune că nu mai sunt) şi afirmă că dacă s-ar realiza schimbarea mafiei 
politicienilor de la vârf (lucru pe care ni-l dorim cu toţii), în 3-6 luni viitorul ţării ar 

deveni cu totul altul. Chiar dacă  sărăcim, lupta şi speranţele noastre nu mor!  
Corina 

 

                    
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

LET’S PLAY POLITICS !
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Cronică 

 

                                                  BLIFAT 
 
 

Sursa:MECANICII’61, Anul 7, #1, ianuarie 2011                      Scris de Mirel VANCA 
 

Am blifat* (bifat) şi piesa asta! Ne-am dus la Teatru Odeon, eu şi Ani, în primul 
rând ca să vedem sala Studio, inaugurată de curând, cu această piesă. Sala aduce 
a morgă, piesa ne-a plăcut. 

Piesa este scrisă de Gabriel Pintilei, regizată de Alexandru Mihail, iar scenografia îi 
aparţine Laurei Paraschiv. Este o comedie. Acţiunea ei se petrece în zilele noastre. 
Este vorba de o familie obişnuită, alcătuită din tată, mama si trei copii. Problemele 

cu care se confruntă această familie sunt cât se poate de „obişnuite”: mama are 
cancer; tatăl o înşeală; băiatul cel mare, elev de liceu, se droghează; fata, elevă şi 

ea, e lesbiană. Cel puţin, aşa susţine despre ei  băiatul cel mic, în vârstă de opt ani, 
un copil isteţ, băgăcios şi simpatic foc. Dacă vreţi să vedeţi dacă are sau nu 
dreptate, mergeţi şi vedeţi piesa. Eu, vă mărturisesc sincer, am plecat de la 

spectacol extrem de nedumerit! Bine, dar eu nu sânt atât de isteţ ca voi.Dacă 
cunoaşteţi actorii Odeonului, este util să vă spun că interpreţii au fost: Laurenţiu 

Lazăr, Angela Ioan, Mihai Smarandache, Ioana Anastasia Anton, şi David Petcu 
(copilul). 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
                                       
 

 
 
 

 
                                                 Scenă din spectacol 

 
* „ Blifat” este titlul piesei. 



                         
                                    MECANICII ’61 POLIBUC 1, ianuarie   2011 

 

 

24 

      
 

 
       
     Editorial            
     O REPLICĂ EMPATICĂ 
      Radu Gruia........................................pag.  1 

 
     Întâlniri colegiale 

     REVELION LA BALCIC  
     Mirel Vanca........................................ pag.  6 

 

     PLUGUŞORUL SEPTUAGENARILOR 
     Mirel Vanca........................................pag. 13 

 
     Muzee şi expoziţii 

     JÉAN LOUIS GÉRÔME ET LES 
     TRÉSORS DES MÉDICIS 
     Nicu Suruceanu.................................pag. 15 

 
     Opinii 

     SCRISOARE DESCHISĂ LUI 
     RADU MIHALCEA 
     Corina Firuţă.....................................pag. 21 

 
     Cronică 

     BLIFAT 
     Mirel Vanca.......................................pag. 23 

 

    CUPRINS..........................................pag. 24 

 
 

 

REDACŢIA 
     Sâmbătă 15 ianuarie a.c. a avut loc un 
eveniment creştinesc cu o semnificaţie 

aparte, dacă avem în vedere caracterul 
său,se poate spune  un pic mai „special” : 

la biserica Sfânta Ecaterina din Bucureşti a 
fost botezat un român – pe nume Cătălin 
Cristian Duşa-Gruia – nimeni altcineva 
decât nepotul colegului nostru Radu Gruia. 
      

     De ce aparte ? Pentru că vine să „com- 
pleteze” , dacă vreţi, lista lungă a nepoţilor 

colegilor promoţiei noastre, dintre care unii 
se află de-acum aproape de vârsta majo-
ratului ! Dumnezeu să le dea la toţi fericire 

şi sănătate! Ei sunt, cu adevărat, împli-
nirea continuității vieţilor noastre! 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

     LA MULTI ANI ! 
   CELOR NASCUTI IN FEBRUARIE 
 
 

                                                        
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
                                                         

 
                                

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

                      

CUPRINS 
 

    Sursa:MECANICII’61, Anul 7, #1, ianuarie 2011 

  În braţele părintelui ! În braţe la mătuşa Arina! 


