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Dar, din fericire, depanarea sa a costat     de 5 ori mai puțin, scutindu-mă de
împrumutul necesar. Bine-bine, dar IT-istul  care  m-a scos din belea,  un om 

corect și priceput, a reinstalat programul operațional ( bine cunoscut mine, scris 

în limba engleză),cu ultima ediție apărută, scrisă însă în limba română ! Sâc ! 

Acum....îl descifrez .....Va trebui totuși să-mi urați succes ! 

   Din fericire, nu chiar toate evenimentele neprevăzute sunt neplăcute ! Mai 

survin și unele pe care le pot considera de bun augur. Motivez afirmația cu o 
întâmplare absolut semnificativă . 

După cum știți,  mă aflu în remisie urmare unui AVC suferit în august 2018

Din p.d.v. al medicului meu curant ,”șofatul  este  incompatibil” cu un asemenea 
antecedent. 

Deoarece mașina  este deosebit de necesară (soției mele și mie), m-am decis să 
continui să o folosesc, fără să conduc, pentru rezolvarea problemelor zilnice. 

În acest scop am apelat la ajutorul unui condcător auto profesionist, pe care l-am 

rugat să mă înlocuiască la volan, atunci când am de rezolvat o problemă de 

transport.  

În timpul unei astfel de deplasări, oprit de o patrulă a poliției rutiere,  am fost 
obligat să prezint actele pentru control. După verificare, acestea mi-au fost 

înapoiate fără nici-un comentariu ! Speranța nu  piere niciodată ! 

    Să revenim acum la ale noastre. Adică la evenimentul de interes consacrat care 

este întâlnirea din ultima marți a lunii, care a avut loc în 29 octombrie orele 17, 
la InterMacedonia. Dacă la precedenta întâlnire am îregistrat un minim istoric al 
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2019 se apropie de  sfârșit. Ne gândim deja la  sărbătorile de iarnă. Ne vom 
bucura, din nou, de  marea sărbătoare  care este Crăciunul creștin. Deocamdată 
a venit noembrie. Asta înseamnă următoarea revistă. Care, anul acesta, a apărut 

chiar în fiecare lună ! 

Pentru noi, datorită „vechimii”, totul  parcă  se comprimă : spa  țiul personal  (în 
care evoluăm) zilnic sau periodic,  timpul în care   sănătatea ne pemite  preocu-
pări , intensitatea efortului fizic sau cerebral,  c          e ne reprezintă de-o viață. În 
ultimă instanță, devenim con  știenți, mai devreme sau mai târziu, că nimic din 
toate acestea nu este controlat în fapt de noi  , soarta (neprevăzutul) intervenind 
instantaneu și decisiv.  

De exemplu, ultimul eveniment c are m-a afectat zdravăn, a avut loc vineri 18 
octombrie când, revenind la calculatorul deschis  ca întotdeauna dimineața, l-am 
găsit...stins ! 
Căzuse.După ce m-am convins m-a apucat jalea . Este ulimul calculator, al 3-
lea,cumpărat de mine în august 2017...M-am temut, firesc, că va trebui să iau  
altul .....
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prezenței, de data aceasta numărul participanților a fost aproape dublu. Ca 

deobicei, după ce ne-am strâns cu toții, Moșu’ DC și-a îndeplinit datoria de 

”speaker”sau dacă îmi permiteți toboșar al onorabilei noastre adunări, aducându-

ne la cunoștiință că în acest an, la propunerea unui grup de colegi,  s-a decis 
decalarea  întâlnirii din luna noembrie,  pentru data de 3 decembrie 2019,  

h 15.30. Astfel cei care din varii motive, nu  participă la revelionul tradițional 
organizat de către Dl. Constantin Dumitru la Eforie-Nord , vor putea petrece 
laolaltă, anticipat, marea sărbătoare. 

        Au participat : 

➢ Sile ALEȘINCU, Florian DRĂGĂNESCU, Coca și Constantin DUMITRU, Nina 
și Ștefan DUMITRU, Corina FIRUȚĂ și Simona ION, Radu GRUIA, Emilia și 
Dan MATEESCU,Rodica NICOLESCU, Nina OLARU, Adrian POPA, Ionel 
STĂNESCU (sărbătorit) și Ani și Mirel VANCA (17) 

CUPRINS 
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Simona Ion și Corina Firuță 

Adrian Popa, alias MOȘU’ DC 

Imagini surprinse de  

Simona ION și Radu GRUIA 
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Sile Aleșincu și Radu Gruia 

Costantin Dumitru și Artemiu Vanca 
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Rodica Nicolescu 

Perseverentă și tenace a obținut 
reactualizarea documentelor 
asociației noastre. 
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Dan și Emilia Mateescu, Coca și Constantin 

Dumitru. Ca întotdeauna împreună.! 

Nina Olaru, Nina  și Ștefan Dumitru.  
Care îi  zâmbesc Simonei  
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Ionel Stănescu. Sărbătoritul din octombrie. 

 Să arăți la fel   
LA ANU’ și LA MULȚI ANI ! 
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Public în continuare recenzia/rezumatul cărţii „Sapiens. Scurtă istorie a omenirii”. Probabil că 

e mai mult rezumat decât recenzie. N-are importanţă. Scopul meu este să vă atrag atenţia 

asupra acestei cărţi excepţionale şi să vă trezesc interesul pentru ea.  Avem multe de învăţat 

din ea.  Mi-ar face plăcere dacă cineva dintre voi îmi va mărturisi că am reuşit ce mi-am propus. 

 

Revoluţia ştiinţifică 

Marile descoperiri de tot felul din ultimii 500 de ani, au fost posibile datorită celei mai 

importante dintre toate acestea descoperiri a  fost recunoaşterea faptului că în ciuda a ceea 

ce susţineau budismul, islamismul, creştinismul, şi  anume că ştim totul despre lume,  nici în 

trecut n-am ştiut şi nici acum nu ştim totul, dar că ne putem lărgii orizontul cunoştinţelor 

noastre dacă ne străduim s-o facem.  

Autorul consideră că cele mai spectaculoase  realizări  ale omului din ultimii au fost bomba 

atomică (1945) şi zborul omului pe lună (1969), iar procesul istoric care a condus la acestea 

realizări îl numeşte Revoluţie ştiinţifică. 

În timp  ce majoritatea religiilor îşi bazează credinţele pe dogme, adică pe ceva ce nu are nici 

o explicaţie şi nu trebuie demonstrat, ştiinţa modernă nu are dogme încercă să explice tot ce 

există  sau se  întâmplă şi să elaboreze teorii fundamentate  de observaţii şi experimente.  

Isac Newton, a publicat, în 1687, „Principiile matematice ale filozofiei moderne”. Această 

teorie este sintetizată în următoarele trei formule: 

Ʃ F = 0  ;  Ʃ F = ma  ;  F 12 = -F 21 

La sfârşitul secolului al IX –lea, legile lui Newton au fost completate de către Albert Einstein 

cu teoria relativităţii,iar de către alţi savanţi . mecanica cuantică. 

                                                                                          

             

                

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

              

                          Isac Newton                                         Albert Ainstein 

 

Sursa: MECANICII’61, Anul 15, # 157, noembrie 2019 EE    Artemiu VANCA 

SAPIENS. SCURTĂ 
ISTORIE A OMENIRII (2)  

de Yuval Noah Harari 
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În ultimii 200 de ani a fost dezvoltată statistica matematică,  în stare să explice şi fenomenele 

din care nu se pretau la principiile matematice clasice, cum ar fi biologia, economia, psihologia. 

Bazele ei au fost  puse de clericii prezbiterieni scoţieni Alexander Webster şi Robert Walace, 

preocupaţi să creeze Fondul pentru Întreţinerea Văduvelor şi Copiilor Pastorilor din Biserica 

Scoţiei. Astăzi, fondul Webster şi Walace, cunoscut sub numele Văduvele Scoţiene, este una 

dintre cele  mai mari companii de pensii şi asigurări din lume. 

În 1620, Francis Bacon a afirmat „ştiinţa este putere”. Tehnologia este cea  care a ajutat ca 

principiile ştiinţifice  să capete aplicaţii practice, iar ştiinţa este cea care a dezvoltat tehnologiile. 

Din conlucrarea dintre cele două au  apărut, de exemplu, avioanele de luptă, gazele toxice, 

tancurile, submarinele şi mitralierele, tunurile , puştile şi bombele tot mai sofisticate. Toate 

acestea înseamnă putere. Bomba atomică a fost realizată ca urmare a unor cercetări complexe 

şi îndelungate. În 1945, cu ajutorul a doar două bombe atomice, Japonia   s-a predat 

necondiţionat şi cel de Al Doilea Război Mondial a luat sfârşit. În prezent, duşmanii noştri, ai 

tuturor, sunt teroriştii. Împotriva lor nu poate  fi folosită o bombă atomică. Ne-ar face mai 

mult rău nouă decât lor. Autorul propune ca specialiştii în nanotehnologie - tehnologia de vârf 

din zilele noastre - să  creeze nişte muşte bionice care să intre în cotloanele unde se ascund 

teroriştii şi să-i spioneze. 

 Tot ştiinţa este cea chemată să elimine foametea, boala, sărăcia, bătrâneţea şi moartea din 

lume.  „Mohamed, Iisus, Buddha şi Confucius – care ştiau tot ce se poate şti – nu au fost în 

stare s-o facă”, menţionează autorul.  Legendarul Ghilgameş, regele Urukului, căruia i-a murit 
cel mai bun prieten, a încercat să găsească secretul vieţii veşnice. Nu l-a găsit şi s-a consolat 

cu ideea că zeii, când au creat omul, i-au rânduit moartea ca destin inevitabil. Nici ştiinţa n-a 

rezolvat până acum această problemă, dar a reuşit să crească speranţa medie de viaţă de la 

25-40 de ani, la circa 67 de ani în întreaga lume şi la circa 80 de ani în ţările dezvoltate. În zile 

noastre,  „se lucrează la un sistem imunitar bionic, compus din milioane de nanoroboţi, care 

vor locui în corpurile noastre, vor desfunda vasele de sânge blocate, vor lupta contra viruşilor 

şi bacteriilor, vor elimina celulele canceroase şi chiar vor inversa procesele de îmbătrânire” , 

afirmă autorul. 

Cercetarea ştiinţifică are nevoie de bani.  Bani îi pot da politicienii, bancherii sau bogătaşii. Nu 

totdeauna însă interesele umanităţii  în general, coincid cu ale acestora. „Cercetarea ştiinţifică 

poate înflori numai în alianţă cu o religie sau o ideologie.”  susţine autorul, pentru că doar ele  

pot justifica costurile cercetărilor. 

 

Alianţa dintre ştiinţă şi imperiu 

Imperiile au fost continuu preocupate să-şi lărgească teritoriile. În acest scop, în timpul 

descoperirilor geografice s-au trimis expediţii care să cutreiere oceanele şi mările lumii ca să 

descopere noi teritorii.  Unele dintre expediţii au fost însoţite la insistenţa academiilor ţărilor 

care le organizau, şi de câţiva oameni de ştiinţă. Cu astfel de prilejuri s-au făcut descoperiri 

importante, uneori mai importante decât teritoriile descoperite. Astfel cu prilejul unei 

expediţii ale lui James Cook, celebrul navigator britanic din secolul XVIII, s-a descoperit cauza 

scorbutului (deficitul de  vitamina C din organism), boală de care, până atunci, muriseră 

aproape două milioane de marinari. Cu prilejul expediţiei vasului britanic Beagle, Charles 

Darwin a pus bazele teoriei evoluţiei, teorie care a scos omenirea  din negura în care o 

cufundase religiile. 
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                                    James Cook                            Charles Darwin 
 

Datorită accentului pus în unele ţări europene pe cercetarea ştiinţifică,  între1750 şi 1850 

centrul global al puterii s-a deplasat spre Europa de Vest, iar  

după 1850 Europa a reuşit să domine mult timp restul lumii, datorită , în primul rând, 

tehnologiilor avansate de care dispunea, dar şi sistemului capitalist care a luat naştere tot în 

Europa şi care s-a  dovedit cel mai eficient dintre toate sistemele anterioare sau 

contemporane. 

Se ştie că în scurt timp după descoperirea de noi teritorii, băştinaşii acestora au fost  

deposedaţi de pământuri şi după aproximativ o sută de ani ei aproape nu mai existau. 

Cuceritorii europeni au dat dovadă  de  multă rapacitate şi cruzime, deşi erau creştini. În zilele 

noastre statele puternice ale lumii sunt preocupate să cucerească Cosmosul. În 1969, 

americanii au ajuns  pe Lună. Autorul cărţii povesteşte că în timp ce astronauţii se antrenau 

într-un deşert din vestul Statelor Unite, au băştinaş, după ce a aflat că ei urmau să meargă pe 

Lună, le-a încredinţat un mesaj verbal, în limba lui, pe care astronauţii l-au învăţat pe de rost, 

şi pe care trebuiau să-l ducă spiritelor lor sacre, care trăiau acolo. Ulterior, ei au reuşit să afle 

că mesajul era următorul: „Să nu credeţi un cuvânt din ce vă spun oamenii aceştia. Au venit să 

vă fure pământurile.”  

 

Crezul  capitalist 

Capitalismul se bazează  foarte  mult pe încrederea populaţiei în sistemele create de el şi 

metodele lui.  

Populaţia are încredere în bănci şi  în banii pe  care-i manipulează acestea, pe care nu-i văd 

niciodată. De altfel nici băncile nu-i văd, pentru simplu fapt că ei nici nu există toţi în realitate. 

Creditele pe  care le acordă băncile cu astfel de bani au dus la creştere economică globală şi 

prosperitate individuală. Oamenii îşi dezvoltă mereu afacerile. Sunt egoişti şi lacomi: tot timpul 

îşi  doresc să câştige  mai mult.  Se îmbogăţesc, dar de bogăţia lor profită şi cei cărora le dau 

de lucru astfel că egoismul lor este  şi altruism. Autorul susţine că             „bogaţii sunt 

oamenii cei mai utili şi  mai bine intenţionaţi  din societate, pentru că pun în mişcare roţile 

dezvoltării în beneficiul tuturor”. În capitalism,  cea mai sfântă poruncă este : „Profitul din 

producţie trebuie reinvestit în creşterea producţiei.” 
Capitaliştii,  în goană după profit, au început să crediteze cercetarea ştiinţifică cu scopul de a 

găsi pentru ei metode instrumente noi  cu care să-ş  crească profitul. Prin urmare, capitalismul 

aduce şi progres, nu numai bogăţie.  

Imperiile moderne, care au existat până la mijlocul secolului trecut, au fost create cu metode 

capitaliste. Cercul magic al capitalismului imperial a fost: creditele  au finanţat  noi descoperiri; 
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descoperirile au dus la colonii: coloniile au adus profituri; profiturile au generat încredere; 

încrederea a mărit volumul creditelor. Pentru acordarea creditelor uriaşe de care era nevoie, 

a fost necesar ca  mai mulţi întreprinzători să-şi pună banii la olaltă. Au făcut asta şi astfel au 

luat naştere companiile pe acţiuni şi comerţul cu acţiuni prin intermediul burselor.  

   Companiile n-au fost  şi nu sunt „fete mari” ci mai degrabă curve, pentru că, de multe ori,  

pentru  a-şi mări profiturile au acţionat complet lipsite de scrupule. Autorul dă  ca exemplu 

Compania Britanică a  Indiilor de Est care  a făcut avere exportând opiu în China, dinamitând 

societatea chineză. La mijlocul secolului al   XIX –lea, 40 de milioane de  chinezi erau 

dependenţi de opiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Consumatori de opiu 

Capitalismul are nevoie de o piaţă liberă, în care să acţioneze doar legea cererii şi ofertei, cu 

un amestec cât mai mic - dacă se poate zero - al statelor, adică al politicienilor. Însă, „credinţa  

în piaţa liberă e la fel de  naivă ca credinţa în Moş Crăciun” spune autorul. Pe pieţe acţionează 

şi hoţii şi escrocii. De ei ar trebui să se ocupe politicieni şi nu de impunerea de noi taxe şi de 

creşterea celor existente, 

Comerţul este cel care desface produsele create de manufacturi şi de industrie. Din păcate, 

într-o anumită etapă a istoriei a existat şi comerţul cu sclavi. Între secolele XIV şi XIX, circa 

zece milioane de sclavi africani au fost vânduţi pe pieţele americane. A fost una dintre cele mai 

urâte pete de pe conştiinţa societăţii umane din toate timpurile. Ceva asemănător avea să fie, 

în secolul XX, exterminarea evreilor de către fascişti.  

Capitalismul nu este o societate perfectă, dar este una naturală, în care acţionează, 

preponderent, legea junglei: învinge cel mai tare. „Singura încercare  de a conduce lumea diferit 

– comunismul – a fost cu atât de mult mai rea în aproape toate privinţele imaginabile, încât 

nimeni nu mai are curajul să încerce din nou”, afirmă autorul.  

 

Roţile industriei 

Roţile industriei s-au învârtit cu ajutorul diferitelor tipuri de energie,  dintre care enumerăm: 

energia musculară a omului, energia apei, energia vântului, energia termică provenită de la 

diferiţi combustibili, energia electrică etc. 

„Profeţii apocalipsei ne avertizează că mai devreme sau mai târziu Homo  Sapiens  va epuiza 

materiile prime şi energia planetei Pământ, Şi atunci ce se va întâmpla?” se întreabă autorul. 

Pe parcursul istoriei, omul a învăţat să  convertească un tip de energie în altul: energia atomică 

în energie termică, energia termică în energie mecanică, energia mecanică şi energia solară în 

energie electrică. Energia din Univers, înglobată în diferite elemente (cum ar fi hidrogenul, de 

exemplu) sau  existentă în diferite forme (cum ar fi energia gravitaţională) sau provenind direct  
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de la Soare,  este inepuizabilă, aşa că nu trebuie să ne facem probleme. Totul e să  avem 

răbdare ca oamenii de ştiinţă să descopere cele mai economicoase metode pentru a o utiliza. 

Faptul acesta se va întâmpla, cu siguranţă, în timp util. 

Progresele industriei au dus şi la un număr  mare de ferme de animale (găini, porci, vite etc.) 

şi abatoare super tehnologizate. Zeci de miliarde de animale trăiesc azi  în astfel de ferme  şi 

circa 50 miliarde sunt sacrificate anual. E bine? E rău? 

Industrializarea a creat o mare abundenţă de produse care trebuie vândute. Cei care le produc 

se dau peste cap ca să ne convingă să le cumpărăm. Au reuşit şi au determinat astfel apariţia 

consumerismului. „Este prima religie din istorie al cărei adepţi chiar fac ce li se cere să facă”. 

În acelaşi timp este o boală  grea. Oamenii cumpără, în prostie, şi ce le trebuie şi ce nu le 

trebuie. Sărbătorile religioase au devenit festivaluri ale cumpărăturilor. 

 
O revoluţie permanentă 

Populaţia lumii creşte continuu (azi suntem aproape şapte miliarde), Pământul a  început să 

devină strâmt pentru noi, resursele naturale  se epuizează, poluarea ne face atmosfera terestră 

de ne respirat. Încălzirea globală duce la creşterea nivelului oceanelor şi inundarea unor 

teritorii locuite. Ce facem, în această situaţie? Aproape nimic din ce-ar trebui să facem. 

Industrializăm şi automatizăm tot ce se poate  Oamenii devenim nişte roboţi puşi să efectueze, 

la ore fixe , diferite operaţii. Ceasul a devenit cel mai răspândit obiect de tortură din epoca 

modernă. „În prezent, o singură familie înstărită are în general mai multe ceasuri acasă decât 

o întreagă ţară medievală” 

 Revoluţia industrială a dus şi la urbanizare,  dispariţia ţărănimii, ascensiunea proletariatului 

industrial, democratizarea, dezintegrarea patriarhatului. Sau, cu cuvintele autorului, 

industrializarea a dus la prăbuşirea familiei şi a comunităţii locale şi înlocuirea lor cu statul şi 

piaţa….Statul şi piaţa sunt mama şi tatăl individului, iar individul poate supravieţui doar graţie 

lor. 

În locul familiei a  apărut comunitatea imaginară,  o comunitate de oameni care  nu se cunosc 

unii pe alţii, dar îşi imaginează că se cunosc. Ei sunt uniţi prin ceia ce consumă împreună. 

Autorul dă exemplul vegetarienilor şi ecologiştilor, la care eu aş adăuga pe cel a  

homosexualilor şi al fanilor echipelor de fotbal sau a cântăreţilor celebri. 

La revoluţia industrială trebuie adăugate războaiele şi revoluţiile sociale care au loc din când 

în când, iar în ultimul timp tot mai des, şi au reuşit să ne bulverseze viaţa la fel de mult. Ravagii 

mai mari decât războaiele face infracţionalitatea.  În anul 2000, războaiele au ucis 310.000 de 

indivizi, iar infracţionalitatea a  provocat moartea a 520.000. În acelaşi an, 1,26 milioane de 

oameni au murit în accidente de maşină, 815.000 oameni s-au sinucis. În plus, rata criminalităţii 

în ţările centralizate ale Europei a fost de 100.000 omucideri. Terifiant! 

Epoca noastră a fost marcată – pozitiv – de prăbuşirea imperiilor. Prăbuşirii  imperiilor 

coloniale le-a urmat prăbuşirea imperiului sovietic. Slavă Domnului! În momentul de faţă este 

în curs naşterea unui imperiu mondial când ţările for fi toate una şi nu vor mai fi posibile 

războaie între ele. Până  atunci, ameninţarea cea mai mare care planează asupra omenirii e 

războiul nuclear, care ar putea fi declanşat de vreun conducător nebun sau impulsiv, gen 

Donald Trump.  
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                                   Donald Trump  
Şi au trăit fericiţi până la  adânci bătrâneţi  

Din preistorie şi până azi lumea a progresat enorm. Omul a devenit foarte puternic şi stăpân 

absolut pe planeta Pământ, preocupat acum să se stabilească şi în Cosmos. Întrebarea este: 

Suntem mai fericiţi decât predecesorii noştri? Răspunsul este: Nu.  

Autorul menţionează că există multe voci (cărora mă alătur şi eu), care susţin că există un 

raport invers între capacităţile oamenilor şi fericirea lor: „Puterea corupe, spun aceştia, iar pe 

măsură ce umanitatea a dobândit tot mai multă putere, ea a  creat o lume mecanică rece, 

nepotrivită pentru nevoile noastre reale.” 

În epoca noastră n-au lipsit, din păcate , multe momente tragice, iar în prezent ne pândesc mai 

multe ameninţări. Autorul enumără câteva. Citez: 

- În timpul Marelui Salt Înainte din 1958-1961 din China comunistă, pe vremea lui Mao Tze Dun, 

între 10 şi 50 milioane de oameni au murit prin înfometare. 

-  În ultimele câteva decenii am perturbat echilibrul ecologic al planetei noastre în nenumărate noi 

moduri cu consecinţe ce par să se anunţe teribile. 

- O mulţime de dovezi ne arată că distrugem fundamentele prosperităţii umane printr-o orgie a 

consumului nesăbuit. 

- Ne purtăm cu cruzime faţă de o mulţime de animale. Când evaluăm fericirea globală e greşit să 

luăm în calcul doar fericirea oamenilor. 

Definiţia general acceptată a fericirii este „o stare de bine subiectivă”.  Ce ne face fericiţi sau nefericiţi?  

- Banii aduc într-adevăr fericirea, spune autorul, dar numai până la un punct, iar dincolo de asta au 

puţină importanţă. 
- Bolile diminuează fericirea pe termen scurt, dar sunt o sursă de fericire pe termen lung numai dacă 

stare de sănătate a unei persoane  se deteriorează constant sau dacă boala implică o durere 

permanentă şi debilitantă. 

- Familia şi comunitatea par să aibă un impact mai mare asupra  

fericirii noastre decât banii şi sănătatea.        

- Profeţii, poeţii şi filosofii au înţeles cu mii de ani în urmă că a fi mulţumit 

cu ceea  ce ai deja e mult mai important decât să obţii mai mult decât 

ceea  ce îţi doreşti,Starea de fericire pe care ni se pare că o trăim la 

un moment dat, este rezultatul unor reacţii chimice care au loc în 

trupul nostru. Unii oameni sunt mai predispuşi la fericire decât alţii 

pentru că sunt o gazdă  mai propice  pentru astfel de  reacţii. Asta 

nu înseamnă că factorii psihologici şi sociologici nu au importanţa 

lor în obţinerea unei stări de fericire. „Dacă vom investi miliarde ca 

să înţelegem chimia creierului nostru şi să găsim tratamente adecvate, 

vom putea să-i facem pe oameni mai fericiţi decât oricând înainte.” 

  susţine autorul. Mao Tze Dun 
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- Fericirea constă mai degrabă în a-ţi vedea viaţa în întregul ei  drept plină de sens şi meritând să fie 

trăită.  

- Nietzsche spune: Dacă  dispui de acel „de ce”al vieţii, te împaci cu aproape orice „cum”. 

Iată şi câte sloganuri ale New Age (curent spiritual accidental)  despre fericire:  

- Fericirea nu depinde de condiţiile exterioare. Depinde  doar de ceea ce simţim în sinea noastră. 

Oamenii ar trebui să urmărească scopuri exterioare precum averea sau statutul social şi să rezoneze 

în schimb cu sentimentele lor lăuntrice. 

- Fericirea începe înăuntrul nostru. 

Sfârşitul lui Homo sapiens 

În zilele noastre ingineria genetică, biologică şi cyborg (cyborgii sunt fiinţe care combină părţi 

organice cu părţi non-organice) a făcut lucruri fantastice: au implantat într-un embrion de 

iepure o genă luată de la o meduză şi au făcut un iepure fluorescent; pe spatele unui şoarece 

oamenii de ştiinţă au implantat o „ureche” făcută din celule din cartilajele vitelor (suntem la 

un pas de producerea unor urechi artificiale care să fie implantate la om); E. coli şi mai multe 

specii de ciuperci au fost manipulate genetic pentru a produce insulină; o genă extrasă dintr-
un peşte arctic a fost introdusă în cartofi,făcând planta mai rezistentă la îngheţ etc.  

Cercetări în acest domeniu aflate în curs, şi-au propus obiective din domeniul  fantasticului: 

nişte ruşi, japonezi şi coreeni  vor să „reînvie” mamuţii arhaici, iar alţii oameni de ştiinţă şi-au  

propus să reînvie pe neanderthalieni. 

Ingineria bionică (aplicații privind corpul uman - o combinație de biologie, mecanică și 
electronică) e şi ea într-o dezvoltare prodigioasă. Toţi oamenii de azi suntem într-o  oarecare 

măsură bionici din moment ce ne folosim de ochelari, proteze auditive, simulatoare cardiace. 

S-au creat mâini şi picioare bionice (dispozitive mecanice comandate de creier care ţin locul 

mâinilor şi picioarelor). Se încearcă conectarea creierului uman la un computer. Închipuiţi-vă 

un om preluând tot felul de date din  memoria unui computer!  Le-ar putea şti pe toate câte 

s-au întâmplat în lumea aceasta. 

Legile vieţii s-ar putea schimba şi prin crearea de fiinţe complet anorganice. S-au creat deja 

viruşi informatici. Pe măsură ce acesta se propagă prin intermediul internetului, se reproduce 

singur de milioane şi milioane de ori, la fel ca viruşii naturali. Human Brain Project, fondat în 

2005, speră  să recreeze un creier uman în interiorul unui computer! Toate acestea  „ar 

însemna că , după patru miliarde de ani în care a forfotit în mica lume a compuşilor organici, 

viaţa va erupe brusc în vastitatea regnului anorganic, gata să adopte forme ce depăşesc  cele 

mai fanteziste vise ale noastre”, spune autorul. În 2013, acest proiect a primit un grant de un 

miliard de euro de la Uniunea Europeană.  

Se spune că în momentul Big Bang-ului legile naturii nu existau. Nimic  n-a existat înainte de 

acel moment, nici măcar timpul. A fost un moment de singularitate. „S-ar putea să ne apropiem 

cu paşi repezi de o nouă singularitate, când toate conceptele care dau sens lumii noastre – eu, 

tu, bărbaţi, femei, iubire şi ură – vor deveni irelevante.  

Ori ce se întâmplă dincolo de acest punct nu are nici un sens pentru noi”, spune autorul. Zilele 

lui Homo sapiens se apropie de sfârşit. În afară de cazul în care intervine  o catastrofă nucleară 

sau ecologică, ritmul dezvoltării tehnologice actuale va duce la la înlocuirea lui Homo sapiens  

cu nişte fiinţe complet diferite care nu vor avea       doar o altă înfăţişare ci şi lumi cognitive 

şi emoţionale foarte diferite, conchide autorul. 
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S-a întâmplat – nu o dată – ca producţia de debut a unui 

scriitor să fie capodopera vieţii lui. Alţi scriitori au produs 

în perioadele lor de creaţie, opere tot mai valoroase de la 

apariţie la apariţie atingând nivelul cel mai ridicat al 

măiestriei literare proprii de abia la senectute sau pe 

aproape. Aceştia din urmă se perfecţionează prin scris şi sunt 

preocupaţi de formarea „profesională” în acest meşteşug, 

informându-se neobosit din tot ce s-a scris despre secretele 

acestuia, de la critici literari autohtoni până la scriitori 

laureaţi ai Premiului Nobel. 

Din această categorie face parte şi inginerul Artemiu Vanca, sălăjean de 

origine, oltean prin cea mai mare parte a vieţii active şi bucureştean în retragere 

(partea din urmă a vieţii profesionale şi pensionatul), care la început de 

octogenariat, ne-a oferit bucuria unei lecturi elevate: romanul „Nu te lăsa!”. 

Structurat după regulile  literaturii epice, beneficiind de o experienţă trăită 

şi de exploatarea literară a conjuncturilor conexe din aceeaşi perioadă cu cea în 

care se desfăşoară acţiunea romanului, opera cea mai recentă  a lui Artemiu Vanca 

este fără îndoială dovada maturităţii scriitoriceşti a autorului. Dacă în prima sa 

carte - cu acelaşi erou Cornel Straja – avem de a face cu nişte amintiri din 

copilărie - injectate şi cu ceva ficţiune -   mai degrabă decât cu un roman, cum 

îndrăznea să-l definească proaspătul scriitor, în această carte, beneficiind de harul 

de povestitor al autorului dovedit pe tot parcursul desfăşurării formării sale 

scriitoriceşti şi de paşii făcuţi (alte  „romane” din saga elevului Cornel Straja, 

cărţi de proză scurtă sau povestiri de conservare în amintire a locurilor şi 

oamenilor din satul locuinţei de la ţară) s-au adăugat şi celelalte atribute ale unui 

scriitor nu numai „de dicţionar”.  

În primele capitole ale romanului aflăm motivaţia prezenţei eroului principal 

Cornel în Bucureşti: eşecul la examenul de admitere la Politehnică. Descris ca o 

tragedie, evenimentul e într-un anume fel benefic pentru eroul nostru (în spatele 

căruia se află scriitorul - fără însă să se confunde cu el -  care exploatează în carte 

propria experienţă de viaţă), dacă ar fi să luăm în calcul doar alegerea titlului şi 

imboldul acţiunilor personajelor: NU TE LĂSA! Absolvent al unei şcoli medii 

tehnice din Cluj (a se vedea romanul anterior „Poate îngerii”) eroului nostru nu i-

a fost greu să găsească serviciu într-o uzină bucureşteană, unde complexitatea 

relaţiilor umane, diversitatea caracterelor dintr-o colectivitate mare i-au oferit 

Romanul unei maturităţi scriitoriceşti 

„NU TE LĂSA!”  
                                                    de Artemiu Vanca* 
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viitorului scriitor un bagaj documentar generos, iar viitorului inginer (mai ales în 

studenţie) un plus de experienţă, de afinitate cognitivă faţă de tehnică. 

Demonstrată şi în romanele anterioare, arta de a crea personaje veridice, 

caractere bine conturate este prezentă permanent  în construcţia  operei. Papa 

(alias subinginerul Ionescu), Nicolae, Flavia, Ioana şi ceilalţi eroi sunt atât de vii, 

iar situaţiile în care sunt puşi îi valorifică precum subiecte de reportaj. Neştiind 

cât şi unde este experienţă de viaţă sau ficţiunea scriitorului te laşi furat de 

naraţiune, confundând-o cu o ştire din ziar. Personal, când – la prima lectură – 

am aflat de moartea Ioanei, am considerat-o „ucidere  cu premeditare” şi l-am 

urât efectiv pe autor. La fel, când Papa îi povestea lui Cornel despre fostul patron 

al uzinei, m-am trezit intervenind în conversaţie, reproşându-i şefului de serviciu 

că exagerează atributele pozitive, omiţând total pe cele negative. precum 

colaborarea cu Carol al II-lea în afaceri de stat („procesul Skoda) ceea ce denotă 

cât de tare te prinde autorul în acţiunea romanului. 

Bine înţeles că portretul cel mai studiat, cel mai „întors pe toate feţele” este 

cel al lui Nicolae Dragu, absolvent de liceu, angajat ca strungar în uzină, un tânăr 

cu personalitate, care impresionase prin ambiţia declarată de a deveni scriitor şi 

care se lupta pentru asta. Pe parcursul derulării acţiunii romanului au loc mai 

multe întâlniri între Cornel şi Nicolae, tot atâtea prilejuri de schimbat păreri, de 

confruntare de idei, pornite din obsedanta dorinţă a primului (de fapt a 

amândurora la acea dată) de a deveni scriitor: la Sculărie (unde s-au cunoscut), la 

căminul de nefamilişti, la Spitalul Brâncovenesc, la cenaclul literar ad-hoc de la 

restaurantul „Rogogina”, la locuinţa popii (tatăl lui Nicolae) din strada Mărţişor. 

Cu ştiinţă sau instinctual, autorul foloseşte în redarea discuţiilor dintre ei o 

anume fenomenologie narativă în dialog, pe care am întâlnit-o şi la alţi scriitori 

„cu state vechi de serviciu”. Exprimarea mai mult sau mai puţin filozofică, a unor 

păreri ale competitorilor, oferă concepte de viaţă, despre artă în general şi despre 

literatură în special, proprii eroilor romanului. 

Subscriem la aprecierile distinsului profesor Eugen Velican cum că în roman 

„faptele sunt preferate psihologiei, epicul domină analiza”, dar ne abţinem în a-l 

susţine în privinţa încadrării într-un anumit tip de roman: „doric” (de care, grecesc 

sau roman?) sau „ionic”, neputând încă îţelege profunzimea  definiţiilor „marelui 

critic”, precum şi aceea de „scriitor de dicţionar” care-i aparţine tot acestuia. 

În această prefaţă, domnul profesor Velican face un superb rezumat  al 

romanului, ceace ne-a scutit de o trebă la care e obligat orice recenzor,  lăsându-

ne  mai multă largheţe pentru unele aprecieri privind modalităţi scriitoriceşti – 

unele poate chiar inovatoare – folosite de autor în construcţia romanului. Spre 

exemplu, în alegerea numelor personajelor, pe directorul uzinei îl numeşte Putină 

în loc de Putinică, care era numele său în viaţa reală,  neadmiţând – conform unui 

concept propriu de etică – ca hidoşeniile umane să capete diminutive. 

Este evidentă intenţia programatică a autorului de a plasa acţiunea romanului 

în perioada istorică respectivă, punând amprenta evenimentelor sociale, culturale, 

politice pe episoade din viaţa eroilor. Îi reuşeşte aceasta prin înserări de „ştiri” 
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culese din presa vremii, deşi se vor găsi voci critice care să compare aceste 

„aduceri în memorie” cu nişte colaje de articole din ziare. Practic vorbind, o 

rememorare a evenimentelor din deceniul în care se desfăşoară acţiunea ajută 

cititorul să recreeze atmosfera epocii, să înţeleagă sensul acţiunilor eroilor. 

Mărturisesc  că – deşi mă număr printre contemporanii „obsedantului deceniu” 

(n-or mai fi fost şi altele la fel de obsedante?!) – nu făceam legătura cu 

evenimentele circumscrise şi descoperirea acestor conexiuni mi-a făcut plăcere. 

Poate că – în buna sa intenţie – autorul trebuia să insiste pe includerea 

acestor inserturi în acţiunea romanului, în preocupările personajelor,  să le 

integreze literar operei. O conexiune de genul „Deşi student la Politehnică, pe 

Cornel continua să-l intereseze....” pare o cusătură facilă, forţată (capitolul LI) 

Fragmentarea cărţii în „capitole”, pe criterii asemănătoare celor din  operele 

dramatice, deşi face lectura mai facilă,  pare exagerată. Multe dintre aceste părţi 

componente ar fi putut fi comasate (spre exemplu cele referitoare la vizita mamei 

lui Cornel la Bucureşti) sau integrate (cele mici în cele de mai multe pagini). 

Lăudabilă strădania autorului de a căuta şi găsi citate inspirate, potrivite 

capitolului  respectiv. Aceste moto-uri n-ar fi trebuit să oblige însă la renunţarea 

la titluri concise şi evocatoare pentru conţinutul „poveştii” care urma. Ar fi fost 

comod şi pentru cititorul care voia să revadă un anume fragment şi ar fi dat o ală 

faţă cuprinsului, sporindu-i „valoarea de întrebuinţare”. 

Romanul „Nu te lăsa!”, în întregul său, este o operă literară valoroasă, o 

frescă a societăţii româneşti (mai ales bucureştene) din deceniul şase al al 

ultimului secol al mileniului doi, el  putând fi socotit romanul unei tinereţi 

frustate. 

 Creşterea măiestriei scriitoriceşti  a inginerului Artemiu Vanca, de la primul 

său roman, „Comoara din Dealul Magiarului”, din 2009, prin cei zece paşi: şase 

romane, trei cărţi de proză scurtă şi un volum de „legenede”, inclusiv prezenta 

apariţie editorială, excelent îngrijită de „Caiete Silvane”, bazându-se pe această 

„acumulare cantitativă” (zece cărţi în zece ani), i-a permis „saltul calitativ”. 

De menţionat şi îmbunătăţirea atitudinii autorului faţă de propria-i operă în 

elaborare, observat prin comparea manuscrisului cu cartea: o mai mare atenţie 

privind părţi ale romanului deja scrise, cu revenire asupra unor pasaje, chiar unor 

capitole, intervenţia în final cu unele adăugiri (completări), un mare respect  

acordat corecturii. 

Rezultatul a fost pe măsura investiţiei: un roman care îmbogăţeşte zestrea 

literaturii epice româneşti contemporane şi care recreează atmosfera societăţii 

noastre dintr-o perioadă mai puţin tratată.  Aceasta ne dă garanţia unor viitoare 

izbânzi literare  ale inginerului octogenar  Artemiu Vanca, având în vedere şi 

vigoarea sa creativă manifestată în preocupările sale sălăjene având ca  menire 

promovarea şi cinstirea valorilor locale. 
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Elogiind încă odată meritele Editurii „Caiete Silvane” din Zalău, precum şi 

ale prefaţatorului gorjean, profesorul şi exigetul Eugen Velican, prevestim o bună 

primire a cărţii de marele public (semne de bun augur au apărut pe  Internet, la 

primele lansări de carte care au avut loc). 

Sperăm că - pe linia atitudinii profesionale faţă de propria-i producţie – 

scriitorul se gândeşte deja la o nouă ediţie  a romanului „Nu te lăsa!”, precum şi 

la altele noi. De ce nu la o continuare a sagăi  tânărului Cornel Straja? 

În ceeace-l priveşte pe scriitorul Artemiu Vanca, dă-i Doamne sănătate şi 

ţine-i bunele obiceiuri! 

 
*Artemiu Vanca s-a născut în anul 1936, în satul Bănişor, judeţul Sălaj. Este de 

profesie inginer şi locuieşte în Bucureşti. A scris şi publicat versuri, eseuri, impresii 

de călătorie, cronică dramatică, cronică literară, proză scurtă şi romane. 

       De acelaşi autor: Comoara din Dealul Magiarului (roman, Editura Contrast, 

Bucureşti, 2009); Secretul comorii (roman, Editura Contrast, Bucureşti, 20109; 

Comorile de sub Meseş (roman, Editura Contrast, Bucureşti, 2011); Iubirile băieţilor 

din Valea Banului (roman, Editura Caiete Silvane, Zalău, 2012); Nobilul proprietar 

(povestiri, Editura Afereana, Bucureşti, 2012); Zori întunecate (roman, Editura 

Arefeana, Bucureşti, 2013); Poate îngerii (roman, Editura Caiete Silvane, Zalău, 

2015); Caleidoscop nostalgic. Oameni şi întâmplări (povestiri, Editura Caiete 

Silvane, Zalău, 2017); Legendele Bănişorului (Editura Caiete Silvane, Zalău, 2017). 
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Aţi citit bine, de ce numai Creangā şi Gorki iar eu să nu scriu aşa ceva ? De altfel, începuse 

sā-mi cam piarā interesul sā vā fac cunoscute expoziţiile pe care am şansa sā le vād. In plus, 

se pare că prezentārile mele nu erau pe placul unora, care ar fi dorit, de fapt, adevārate 

articole de critic de artā. Aş dori sā ştiu dacā a citit vreunul din acestea şi dacā a înţeles cu 

adevărat ceva. Poate doar acordul cuvintelor în frazā. Ca şi mine, de altfel, şi las asta 

adevăraţilor specialişti. 

Aşa cā mi-am zis sā încerc cu amintirile, şi om vedea ce o ieşi. 

Ce e mai simplu aici este cā nu voi pāstra ordinea lor cronologicā; dacā se mai gāseşte alt 

firoscos căruia să nu-i convină, n-are decât sā nu citeascā. 

Se ştie cā sunt nāscut în Basarabia, de unde era tata, mama fiind din Curtea de Argeş, oraş în 

care mi-am petrecut aproape toate vacanţele, pânā la începutul studenţiei, şi de care am rămas 

cel mai mult legat sufleteşte.  

Bunicul, preot, mai bine zis funcţionar al secretariatului Patriarhiei, nu l-am cunoscut prea bine, 

eram mic când a murit împuns de un taur scāpat dintr-o curte. Am gāsit mai târziu printre 

cele rāmase o Istorie a Românilor de Petru Maior, în cirilice, o culegere de scrieri în latinā de 

Tucidide şi multe cărţi scoase de vechea Editură pentru toţi. 

Casa, din sec XIX, mare – 3 dormitoare şi o camerā de zi dând într-un pridvor închis, ziduri 

ca de cetate, existā şi azi. Avea un pod mare în care am descoperit un depozit de vechituri, 

care a devenit pentru mine caverna lui Ali Baba. Printre altele, îmi aduc aminte de "Scènes de 

la vie de Bohème" de Henri Murger, într-o ediţie foarte frumoasā, pe care am adus-o acasā, 

dar nu o mai am de 50 de ani. Norocul a făcut ca, fiind la cură la Bagnoles-de-l'Orne, să intru 

la un anticar şi s-o găsesc, dar nu ediţia de lux. 

Din casă ajungeam la gard, împingeam o ulucă, treceam în cimitir, pe care îl traversam, la fel şi 

calea ferată a trenuleţului, iar în vale curgea Argeşul. Pe mal, rădăcina unei salcii mari crease 

un ochi în mijlocul căruia săream noi de pe mal. Ochiul ne învârtea, ne mai ducea la fund, care 

era de vreo 2 m, dădeam din mâini şi din picioare ca broscoii ca să ieşim afară, mai înghiţeam 

apă, şi aşa am învăţat să mă ţin la suprafaţă. Au fost unii care s-au înnecat, nu ştiu cum m-a 

lăsat mama să plec dimineaţa acolo şi să mă întorc când mă apuca foamea. Eram toţi în pielea 

goală, iar una din glumele proaste era să-ţi ude chiloţii, să-i înnoade şi să-i lase la soare. Nu se 

mai pot deznoda ! Am păţit-o şi am sărit nu ştiu câte garduri până acasă, cu o frunză mare de 

bozie în faţă. 

Tot în aceeaşi casă locuia şi fratele mamei, care fusese pilot militar într-o perioadā în care 

aviatorii erau o castā aparte, înconjuraţi de femei, câştigau bine şi o ţineau din chef în chef, se 

urcau bāuţi la manşă, etc. Printre lucrurile lui am găsit fotografia, cu o dedicaţie care spunea 

multe, a renumitei paraşutiste Smaranda Brăescu, culcată goală puşcă pe un covor. Nu arăta 

deloc rău. Mai am fotografia lui în momentul în care este decorat de Carol II, ca urmare a unui 

raid efectuat cu nu ştiu ce scop prin Europa. 

Viaţa pe care a dus-o l-a făcut să aibă un accident care a pus capăt carierei de pilot militar. Ca 

invalid, a candidat pentru un post de pilot de încercare la Fabrica de avioane Braşov, dar a 

văzut că nu mai găseşte condiţiile dinainte, aşa că s-a mulţumit cu pensia şi cu veniturile pe 
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care terenurile agricole i le aduceau. Mai zbura din când în când la demonstraţii, oraşul având 

un aerodrom. 

Era un tip deosebit de placut, avea multi prieteni cu care se vizita, îşi făceau tot soiul de şotii. 

Unele mi le făcea mie, la vârsta pe care o aveam, mergea, credeam orice.  

Au fost multe, dar îmi aduc aminte mai ales de una. El avea un pistol de alarmă care utiliza un 

fel de capse. Ca orice băiat, mă uitam cu jind la el, fiind convins că e adevărat, îl imita foarte 

bine.  

Intr-o zi îl aud că mă întreabă : 

- Mă, tu nu vrei să tragi cu el ? Cum să nu ! Atunci trebuie să pregătim terenul, nu se trage 

oricum. (de fapt, îi trebuia timp să adune toată lumea care să se amuze ). Se strâng toţi, 

probabil că se amuzau pe socoteala mea, el îmi face instructajul cum să stau, cu un picior 

înainte, să închid un ochi şi să vizez, ce ?, că înainte nu era decât o pădure. In fine, trag eu, 

fericit nevoie mare. După câteva zile, vine la mine, mă duce într-un colţ şi îmi spune cu o figură 

îngrijorată : 

 - Mă, să ştii că ai dat de bucluc, ai  împuşcat cocoşul Patriarhului, care umblă turbat să afle 
cine a făcut-o  

*explicaţie : Patriarhia avea pe atunci în poiata fermei din spatele Catedralei un cocoş mai rău 

decât un cîine ; nu putea intra nimeni acolo, fără să fie atacat, om, cîine, altă pasăre, animal 

mare. S-a spus că odată un uliu a coborît în picaj să fure un pui de găină, însă cocoşul care 

veghea a sărit la el şi i-a găurit ţeasta cu ciocul. Se pare că Patriarhul îl primise de la cineva şi 

ţinea la el ca la lumina ochilor, o fi fost dintre cocoşii cu care se organizează lupte. De fiecare 

dată când venea în oraş, nu uita să-i aducă grăunţele lui preferate. Cocoşul se pare că îl primea 

cu semne de mulţumire, dupa care îşi chema găina preferată s-o trateze şi pe ea. 

Existenţa cocoşului şi toate amănuntele care îl priveau erau foarte cunoscute, cel puţin în oraş, 

la vremea aceea. 

Aşa că era normal s-o bag pe mânecă. Mai ales că, la vremea aceea, mersul după pâine era 

treaba mea, iar pentru asta trebuia să trec de două   ori prin faţa Patriarhiei. Singura soluţie 

acum era să sar gardul în spatele casei intr-altă grădină, acolo alt gard ca să dau de linia 

trenuleţului, s-o urmez până depăşesc Partiarhia, după care să intru în oraş, să iau pâinea şi să 

iau acelaşi drum înapoi. 

Nu m-am gândit, totuşi, că la ieşirea din ţeavă, glontele ar fi trebuit să cotească imediat cam la 

90° ca să atingă poiata, dar eram prea mic pentru asta. 

După câteva zile li s-a părut alor mei că fac cam mult timp pe drum, m-au descusut, au 

descoperit de ce, s-au amuzat, eu mai puţin, acum mult şi le povestesc  tuturor. 

Avea acest unchi capacitatea de a înflori tot ce povestea, nu pentru a înşela pe cineva, ci pentru 

a face povestea mai frumoasă. Ne-a povestit odată că, la întoarcerea dintr-o plimbare în zona 

Argeşului cu nişte prieteni, s-au oprit la o cârciumă într-un sat şi că ţăranii, văzându-i cu 

rucksace, i-au luat drept paraşutişti, şi că i-a scăpat cârciumarul, care-l cunoştea. 

Alt lucru pe care ni l-a povestit, şi care pleacă de la o realitate din perioada în care ruşii au 

fost cartiruiţi la noi nu mai ţin minte câte zile. Ne-a povestit că se găsea în zona actualei şosele 

care duce la baraj ; cred că de aici a început să lucreze imaginaţia lui, pentru că nu avea ce 

căuta pe acolo, nu era indicat să umbli creangă pe atunci, şi nici nu avea cu ce. Fiind pe acolo, 

ar fi fost oprit de nişte ruşi dintr-un mijloc de transport cu motor, care  i-au vârît sub nas o 

hartă fără legătură cu locul şi i-au cerut să le arate care e drumul către Berlin ; ar fi încercat 

el să le explice cum devine cazul, ruşii au început să zbiere, el şi-a zis, dacă nu le arăt o direcţie 
şi dup-aia o-ntind, ăştia-mi fac de petrecanie, zic că ştiu, da' nu vreau. Zis şi făcut, ruşii au 

plecat să caute Berlinul, iar el s-a pierdut prin bălării şi hăţişuri, făcând un  mare ocol către 

casă. Ce o fi fost oare adevărat din toate astea ? Esenţial este, poate asta ne doream şi noi, că 

ne-a ţinut, cu talentul lui de povestitor, o oră cu sufletul la gură. 
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Acum, după ce am scris trei pagini, îmi dau seama că prin numărul păcălelilor sunt în urma 

unchiului meu sau nepoților.  Una singură merită trecută aici. 

Când Gauthier avea cam 5 1/2 ani şi Armand 8, îi exasperaseră pe părinţi cerându-le să-i ducă 

la McDo, unde le dădeau copiiilor în plus un fleac de jucărie. Când eram odată la ei, au început 

din nou. 

- Dar voi ştiţi ce se întâmplă acolo ? intervin eu. 

- Nu 

- Staţi că vă spun. Patronii de la McDo le dau salarii foarte mici salariaţilor, şi atunci ei 

nu îşi fac treaba conştiincios. Iar acolo, în fabrică sunt şobolani, care sunt atraşi de mirosul de 

mâncare din cazanele unde se pune carnea. Si când salariaţii nu sunt atenţi se   întâmplă ca un 

şobolan să cadă înăuntru. 

- Nu se poate ! 

- Ba se poate ! Pot să vă spun chiar că eu am văzut un sandwich în care era o coadă de 

şobolan. Iar pe ea erau zeci de mii de microbi.Iar ce vă spun, nu sunt lucruri pe care mi le-a 

spus cinneva, le-am văzut eu, cu ochii mei ! 

La nişte probe atât de evidente, cel mic a început să plângă, cel mare era tulburat. Din păcate, 

cel mic le-a povestit celorlalţi la grădiniţă, care au  râs de el. 

Mai avusesem două idei în plan : 

- Prima când am văzut în părculeţul unui oraş un avion cu reactie, la vedere. M-am gândit 

imediat să-i aduc să le spun că l-am cumpărat noi, dar nu e gata hangarul. Noroc că m-am 

gândit să mă interesez, îl văzuseră cu grădiniţa 

- A doua – cum cuscrul poartă barbă, să le spun ca vreau să-mi cumpăr şi eu una şi de 

aici să îi trimit să-l tragă de ea, însă a trecut momentul, au crescut şi nu-i mai păcălesc aşa 

uşor.  

De obicei când vin cu maşina, de câte ori am ocazia, mai ales de când i s-a mai îmbunătăţit 

starea, iau la sfârşit ruta Curtea-de-Argeş - Câmpulung, drum printre şi peste dealuri, care mi 

se pare liniştitor. 

 Primul sat traversat de şosea este Valea Iaşului, unde s-a întîmplat ceva legat de familia mea. 

Prin 1950, poate înainte, în acest sat arătos, puchinos pe vremea aceea, era învăţătoare mătuşa 

mea, sora pilotului şi a mamei. 

 Intr-o bună zi, înfruntând noroaiele şi dulăii satului, soseşte o comisie ca să vadă cum îşi face 

treaba. Incepe ea lecţia, o termină, şi unuia îi vine ideea : ia să văd eu cam care este nivelul 

politic al elevilor. Şi, arătând sus, pe perete, îl întreabă pe un ţânc : - Mă, tu ştii cum îi cheamă 

p-ăştia ? De unde să ştie săracul copil ? Televiziunea încă nu apăruse, americanii mai şurubăiau 

încă la ea, difuzorul nu se căţărase încă pe stâlp, cinema n-aveau. El nu ştia decât cum o chema 

pe vaca lui. Se uită el lung, şi ca să nu pară chiar prost, răspunse : 

- Păi, trebuie că sunt nişte boieri de la Bucureşti   

Nu vă povestesc ce s-a întâmplat la cancelarie. 

 

 

 

 

 

CUPRINS
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Academia Română a editat de curând o carte de mare valoare „Arta din România 

din preistorie până în contemporaneitate”. In două volume are cca 1400 de pagini, 

cântărește vreo 10 kilograme, costă 320 de lei. Cam jumătate e text și jumătate 

sunt imagini color. Sigur că nu poate fi considerată artă românească cea din 

preistoricul neolitic, e totuși o precursoare ce a generat tradiții de care trebuie să 

ținem seamă. În orice caz, bisericele seculare de lemn cu turle care străpung cerul, 

porțile maramureșene care salută deopotrivă soarele și luna, țesăturile și straiele în 

culori ce mângâie ochii, blidurile de lut ars în forme și cu desene incredibile, toate 

acestea prezentate în primul capitol al cărții „Arta țărănească” –  sunt artă 

românească. Apoi zidurile semețe ale cetăților și bisericilor domnești începând cu 

secolul al XII-lea, frescele acestora (al căror secret privind rețeta vopselelor s-a 

pierdut în veacurile de restriște ce au bântuit țara), cărțile bisericești cu miniaturile 

care uimesc și astăzi lumea, toate astea sunt artă românească. Mult  înainte ca 

provinciile românești să se adune într-un regat, arta țărăneascî lega poporul român 

într-unul singur. Istoria artei, așa cum este prezentată în această carte, ajunge 

deceniu cu deceniu până astăzi. O astfel de lucrare merită s-o ai în casă și s-o tot 

răsfoiești, să citești mereu câte un paragraf, să contempli câte o imagine. Abia am 

cumpărat-o, nu pot să vă spun mai multe despre ea.  

Dar pot să vă spun că editura mea și a Simonei „Alcor Edimpex” începe o serie de 

albume care, împreună, vor ilustra mai detaliat decât cartea Academiei Române și 

cu mari pretenții, arta țărănească din România.  

Primul volum al seriei se numește „Măști și jocuri cu măști”.  Cartea a apărut chiar 
în luna aceasta, noiembrie. Textul este scris de o specialistă în domeniu, dr. Prof. 

Georgeta Roșu, și este prezentat în versiune română-engleză. Imaginile cu obiecte 

din patrimoniul Muzeului Național al Țăranului Român sunt fotografii ale Simonei, 

ca și instantaneele luate în timpul unor spectacole folclorice organizate în Muzeul 

Național al Satului.  
 

Moto-ul cărții este: ”Prin mit, omul încearcă să înțeleagă misterul existenței sale în 

univers”. Autoarea subliniază în textul cărții ideea că măștile s-au născut din 

nevoia de basm, de mit, a țăranului român și au devenit în timp adevărată artă 

În primul capitol al albumului „Bilanț istoriografic”, sunt enumărate mărturii 

despre folosirea măștilor, texte scrise ale unor autori locali și ale unor călători prin 

Au apărut două 

CĂRȚI 
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țările române, printre mulți alții domnitorul Dimitrie Cantemir în Descriptio 
Moldavie sau Anton Maria del Chiaro – secretarul domnitorului Constantin 

Brâncoveanu - în notele sale. În cel de al doilea capitol al albumului, „Sărbători și 
măști, istorie și imaginar” se vorbește despre ocaziile în care oamenii își pun măști 
și anume sărbătorile religioase de Crăciun și Paște dar și nunți sau privegherea 

morților. Cum se confecționează măștile, din ce materiale, ce vopsele se folosesc, ce  

maeștri s-au remarcat de-alungul timpului - sunt informații interesante și pentru 

specialiști, și pentru marele public. În cel de al treilea capitol „Jocurile cu măști” 
sunt enumerate binecunoscutele jocuri de iarnă: capra, căuții, steaua, plugușorul 

și cele de primăvară: cucii, cornii, paparudele și altele, fiecare cu tipul său de măști. 
Autoarea arată în finalul acestui capitol că „într-o lume aflată în continuă 

desacralizare măștile și-au pierdut valoarea simbolică tradițională. Ele continuă să 

existe dar se impun ca valori artistice, calitățile estetice evidențiind caracterul lor 

ludic, de divertisment și amuzament”. Iar ultimul capitol este catalogul de imagini 

color, din care vă prezentăm câteva măști de patrimoniu. 
 

 

 

 

 

Capra 

Nașparliu 

Drăcușor 



25            Revista MECANICII’61, An 15, # 157, noembrie 2019 EE 

 

 

În ultimul număr al revistei noastre a apărut un articol semnat de Firuță Corina intitulat 

Controverse,de fapt, un pretext pentru a descrie un incident regretabil petrecut la întâlnirea 

din data de 24 septembrie 2019. 

Această întâlnire era adresată,în primul rând,colegilor Promoția 1961 deoarece,spre deosebire 

de multe alte întâlniri,urma să se supună în discuție o emoționantă,lăudabilă inițiativă a 

colegilor Adrian Popa și Radu Gruia,de a concepe și tipări o carte despre promoția noastră 

ce se va găsi în final pe rafturile librăriilor.O carte ce va înnobila foarte probabila ultimă 

întâlnire omagială din anul 2021. 

După o scurtă descriere a celor discutate pe această temă, semnatara articolului prezintă 

cronologic cele întâmplate,pe măsura memoriei și conștiinței sale.Acceptarea inserării 

detaliate a acestei întâmplări nedorite  în conținutul articolului contravine celor stabilite de 

către Asociație,în acest sens.Întrucât cele relatate nu corespund realității am solicitat,cum este 

firesc un drept la replică și adevăr,pentru a restabili,în fața colegilor mei, ceeace mă 

caracterizează de fapt:o prezență discretă,de bun simț ce a apreciat  întotdeauna acea 

colegialitate constructivă neselectivă ce  va împlini în curând, spre lauda noastră,60 de ani. 

Care a fost,de fapt, realitatea? Eu am fost,,cu adevărat, primul venit după ce se completase 

prima masă rotundă.Din întâmplare m-am oprit în dreptul scaunului pe care stătea Simona 

pentru a asculta ce anume citea Adrian.După câteva momente stânjenitoare,Simona a 

procedat ca orice persoană tânără,educată,de bun simț care cedează locul unei persoane în 

vârstă neapelând la regula îndeobște acceptată conform căreia locul aparține primului venit,Am 

putut asculta astfel, stând pe scaunul cedat  cu bunăvoință de Simona, cele citite de colegul  

Adrian.Îi atrag atenția semnatarei articolului  că am observat nu numai paharul cu gin și haina 

de pe umărul scaunului ci și telefonul mobil de pe masă.Îi transmit Simonei, pe această cale, 

laudele cuvenite.Între timp a sosit  și colegul Florin Drăgănescu care s-a așezat pe locul soției 

lui Radu.Colegul Adrian a continuat să prezinte propunerea privind conținutul cărții,fiind 

nevoit însă la scurt timp să renunțe la bunele sale intenții  pentrucă,pe de o parte erau prea 

puțini  colegi pentru o dezbatere detaliată,iar pe de altă parte celor prezenți le era foame! 

În această situație,era evident nevoie a face loc,în numele colegialității,celor doi  veniți între 

timp:adică eu și Florin,iar Simona să revină la locul său.În acest sens m-am adresat doamnei 

Elvira(cunoștiința Simonei) ce se afla în stânga mea să începem să micșorăm spațiul dintre 

scaune.Ceeace dânsa a și făcut! 

Urma ca persoana din stânga sa, adică Firuță Corina să facă același gest de normalitate. Cum 

a reacționat? M-a atenționat din acel loc, cu glas răspicat că au venit înaintea mea, deci nu pot 

pretinde să fiu prezent la aceiași masă în condițiile propuse de restrângere a spațiilor dintre 

scaune.Evident m-am enervat,neputând anticipa un gest atât lipsit de bună cuviință, de 

comportare civilizată.M-am retras la masa vecină,moment  în care Firuță Corina s-a apropiat 

de mine susținând același motiv stupid.Gura păcătosului adevăr grăiește:mărturisește că în acel 

moment a fost certată de către nepoata sa,Simona.Presupun că nepoata a atenționat-o că mi-
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a cedat de bună voie locul în răstimpul în care se discuta problema acelei cărți.Încă un motiv 

de laudă la adresa acestei tinere.În această situație ,am părăsit mâhnit întâlnirea. 

 Acest gest reprobabil,la vârsta senectuții,pentru generația noastră crescută într-un alt climat 

social definit de responsabilitatea dragilor noștri părinți și de exemplul minunaților noștri 
profesori, este descalificant. 

Este semnificativ faptul,că deși eram afectat emoțional de acest incident,nu am înțeles să fac 

un astfel de demers: doream să sancționez un astfel de comportament din partea lui Firuță 

Corina, ignorând-o pur și simplu. 

Cu aceiași colegialitate din totdeauna, autorul. 

 

NR Materialul de mai sus a fost  înserat urmare a solicitării dreptului la replică de către autor. 

Redacția nu este implicată  în desfășurarea incidentului descris de către cei doi colegi. Cu 
excepția  materialele cu conținut politic sau licențios, răspunderea pentru publicare revine 
integral autorilor.   
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            Ne-a părăsit  Florica Albu. 
 Vestea am aflat-o de la colegul ei de grupă (T.C.M.) Adrian Popa. 

 Florica era o octogenară ambițioasă, care își petrecea bătrânețea în apartamentul ei 

dintr-un bloc construit în anii ’80, în cartierul Pantelimon. 

 Am dialogat cu ea în urmă cu aproximativ 3 ani și cu aceiași personalitate și mândrie, 

pe care o știm din timpul facultății, mi-a spus la finalul discuției, că are o pensie modestă, cu 

care se descurcă și nu este cazul să fie ajutată de asociația mecanicilor ’61. Ne-am despărțit 
urându-i zile frumoase, invitația de a participa la întâlnirile lunare ale mecanicilor de la 

restaurantul „InterMacedonia” , să mă sune dacă intervine ceva neplăcut și grav în viața ei. 

 Nu m-a sunat, a plecat pe lumea cealaltă fără să-și deranjeze colegii. Florica – femeie 

cu spirit practic și întreprinzător – a cultivat o relație cu o familie mai tânără, care urma să-i 

preia apartamentul ei de două camere după deces, angajându-se să se ocupe și să îndeplinească 

toate obiceiurile creștinești prevăzute în astfel de cazuri. 

 După terminarea facultății, Florica a lucrat 3 ani la Întreprinderea Metalica din 

București, unde și-a făcut mâna de inginer. 

 În 1964 s-a transferat la I.P.C.M. București. 
Calitățile de inginer tehnolog și conștiinciozitatea cu care a realizat sarcinile și proiectele 

primite, au condus la promovarea în funcția de șef de colectiv și inginer proiectant principal 

gradul III. 

În I.P.C.M., institut în care au fost întocmite proiecte pentru marile combinate și fabrici din 

industria construcțiilor de mașini, Florica a fost unul din pionii de bază din rândul tehnologilor. 

Anul 1990 a prins-o pe Florica în institut; lucra la un proiect pentru o fabrică de cuie și organe 

de asamblare speciale cu amplasare în orașul de pe malul Dunării, Hârșova. 

Noul regim instalat după revoluția din decembrie 1989 a lăsat institutele de proectare și 
cercetare să se descurce. 

Încet, încet, activitatea acestora s-a redus și au început să-și închidă porțile. Florica, care 

îndeplinea condițiile de pensionare, nu a stat pe gânduri și a părăsit institutul după aproape 27 

de ani de muncă neîntreruptă. După pensionare a încercat să mai obțină de lucru 

Situația economică și socială a țării nu i-a permis să facă prea mult. S-a descurcat, a dus o viață 

modestă, iar timpul liber l-a folosit pentru lectura noutăților beletristice, de care se bucura ca 

un copil. 

Dragi colegi, mecanici ’61, observați că balanța între cei care mai suntem pe baricadă și cei 

care ne-au părăsit, se înclină în favoarea celor care au plecat dintre noi. 

De exemplu, în grupa mea, 573 - utilaj chimic - raportul este de 8 (în viață) la 10 (decedați). 
Închei aceste rânduri cu tradiționala vorbă româneasca: „Dumnezeu să-i ierte păcatele și să o 

odihnească în pace” pe buna noastră colegă Florica Albu. 

La slujba de duminică voi aprinde o lumânare pentru ea. 

Regret că nu știu unde a fost înmormântată pentru a-i duce un buchet de flori la mormânt. 

 

 

 FLORICA ALBU 
Sursa: MECANICII’61, Anul 15, #157, noembrie 2019 EE                            Radu STOIAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Știm chiar totul despre 
inimă....? 
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 Cercetarile din ultimii ani ne poarta catre un nou nivel al intelegerii existentei noastre. Inima 

este un organ fascinant care are propria sa 'viata', generand o energie incredibila care ne tine 

in legatura cu ceilalti si cu intregul Univers. 

Inima este un organ incredibil, ea da viata transportand oxigen si nutriente in tot corpul nostru, 

prin intermediul sangelui, dupa un ritm extrem de precis. 

Cercetatorii afla acum ca aceasta masinarie incredibila, de marimea unui pumn, si nu mai grea 

de 300 de gr, poseda un nivel de inteligenta pe care abia acum incep sa o inteleaga. Cercetarile 

arata ca inima joaca un rol extrem de important in activitatea noastra mentala,fizica si 

emotionala, activitate care pana acum nici nu era banuita. 

Dupa douazeci de ani de cercetari, Institutul HearthMath a descoperit ca inima este un organ 

senzorial care se comporta ca un centru foarte sofisticat al existentei fiecarei fiinte umane. 

 

1. Pana nu de mult, oamenii credeu ca cel mai important organ este creierul, dar campul 

magnetic al inimii este de 5000 de ori mai puternic decat cel al Creierului, au demonstrat 
recent, oamenii de stiinta. 

2. In starea fetala, inima se formeaza inaintea creierului. 

3. In medie, o inima bate de 110.000 de ori pe zi, de 40 de milioane de ori pe an si de 3,5 

bilioane de ori intr-o viata. 

4. Intr-o ora, inima produce energia necesara pentru a ridica 907.185 la o inaltime de 0, 9144 

metri. Intr-o ora si 15 minute, inima poate ridica o Toyota Prius! 

5. Sursa batailor inimii este inima insasi, iar nu creierul. Inima bate de la sine. Atunci cand se 

efectueaza un transplant de inima, aceasta nu poate fi conectata cu creierul. 

6. Impulsul electric al fiecarei batai de inima poate fi masurat de la aproximativ 1.200 m distanta 

de corp! 

7. Impulsul electric al inimii este de 40-60 de ori mai puternic decat cel al creierului. Este cu 

mult mai puternic decat impulsul electric al oricarui organism din corp. 

8. Inima trimite mai multe informatii catre creier decat creierul catre inima. 

9. Sistemul vascular al inimii masoara 60.000 mile lungime (96.560 km) si poate inconjura 

pamantul de doua ori. 

10. Celule miocardice de la oameni diferiti puse impreuna, se acomodeaza, stabilesc legaturi 

si reusesc sa functioneze la unison, ca un intreg, au descoperit cercetatorii. In cazul celulelor 

nervoase, aceste principii nu sunt valabile. 

11. Electricitatea pe care o genereaza inima poate fi detectata si masurata in patternurile 

creierului unei persoane aflata in apropiere. 

12. Inima are de fapt propriul sau creier. Un creier care genereaza de 50 de ori mai multa 

energie electrica si de cinci mii de ori mai multa putere magnetica decat creierul. 

13. Undele creierului unei mame se conecteaza la bataile inimii bebelusului ei. 

14. Cand o persoana se simte stresata, coplesita, anxioasa, nesigura si tematoare, inima trimite 

semnale haotice si incoerente catre creier/minte, atragand stresul. 

Sursa: MECANICII’61, Anul 15, # 157, noembrie 2019 EE     INTERNET 

CHIAR ȘTIM TOTUL 

DESPRE INIMĂ ? 



29            Revista MECANICII’61, An 15, # 157, noembrie 2019 EE 

 

15. Atunci cand in mod sincer simti speranta si compasiune, inima ta transmite semnale 

coerente si armonioase catre creier, inlocuind sentimentul izolarii de ceilalti, cu senzatia 

apropierii. 
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Banc dezarmant 
 

Soțul și soția merg la un psiholog, deoarece după 20 de ani de căsătorie, 
bărbatul este foarte deprimat. Când este întrebat care este problema, bărbatul 

scoate o listă lungă și detaliată cu tot ce a avut de îndurat în acei 20 de ani: 

- Puțină atenție 

- Lipsa de confidențialitate 
- Lipsa comunicării 
- Singurătate 

- Nu se simte apreciat 
- Nu se simte iubit 

- Nu se simte dorit etc. 

În cele din urmă, terapeuta, foarte drăguță, se ridică, se apropie de bărbat, îi 

cere să se ridice și să-l îmbrățișeze și sărutându-l cu pasiune îl așează pe 

canapea, își scoate hainele și fac dragoste cu pasiune în timp ce soția îi privea 

șocată. 
 

Când terapeuta termină, se îmbracă, își aranjează părul și se așează lângă 

bărbatul care rămase fără cuvinte ... și pe jumătate uimit. 
 
Terapeuta îi spune doamnei: 

- "De asta are nevoie soțul tău, de cel puțin 3 ori pe săptămână. Crezi că se 
poate?" 

Femeia meditează un moment și răspunde: 

- Îl pot aduce luni, dar miercuri și vineri ... nu pot că fac zacuscă ! 
 

 

 

  

A înviat Bulă 
 

Bula, “Marele Erou National”, s-a apucat de filosofie. 

Dintre toate operele studiate, cel mai mult i-au placut Legile lui Murphy. 
A scris si el cateva legi, pe care le-a publicat sub pseudonimul Bulphy, fiind 
constient de faptul ca numele de “Bula” nu poate fi luat in serios. 

Iata mai jos, primele Legi ale lui Bulphy 
 LEGEA SPAŢIULUI 

a) Este loc sub soare pentru toată lumea. 
  
 

Câteva glume 

Curtoazia Victor Cândea Muntean 
 

Sursa: MECANICII’61, Anul 15, # 157, noembrie 2019 EE                       Internet        
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b) Inutil, pentru că toată lumea vrea la umbră. 
  

 LEGEA REVOLUTIEI nr. 1 
„Orice revoluţie este începută de naivi, continuată de impostori şi exploatată 

de escroci.” 
 LEGEA REVOLUTIEI nr. 2 
Toată lumea a tras: 

armata – în unii, 
securitatea – în alţii, 
justiţia – de timp, 

nomenclatura – foloase, 
poporul – nădejde. 

 LEGEA PRIVATIZĂRII 
Dacă din ceva scoţi o parte, poti fi prins. Mai bine iei cu totul. 
 LEGEA 1-a A STATICII 

Tot ce e de stat – stă. 
 LEGEA 1-a A DINAMICII FLUIDELOR Dacă nu curge, pică. Cand curge, nu 

pică. 
 LEGEA PARTIDELOR 
Unde nu e cap, sunt mai multe aripi. 

 LEGEA 1-a A GEOMETRIEI 
Un cap rotund ridicat la putere, devine pătrat. 
 LEGEA a 2-a A GEOMETRIEI 

O dreaptă nu poate să fie paralelă cu o stângă. 
 TEOREMA LUI TÖKES 

Îi dai  dreptul, el vrea sa-i dai şi stângul 
 LEGEA CASELOR NAŢIONALIZATE (modificată si republicată): 
Cui o are, nu i se va mai lua. Cui i s-a luat, nu i se va mai da. 

 PRINCIPIUL VISULUI FEMININ 
Toată lumea crede că visul oricărei femei este acela de a îşi găsi bărbatul ideal! 
Pe naiba! Visul oricărei femei este să mănânce cât vrea şi să nu se îngraşe! 

 SISTEMUL DE CAMUFLAJ 
Mi-am salvat numărul amantei în telefon sub numele „Low Battery”, aşa că, 

daca  sună când sunt acasă, nevastă-mea îmi pune telefonul la încărcat … 
 
 DETERMINAREA ERORII: 

*Un individ a uns cu unt o felie de paine, dupa care a turnat desupra niste 
dulceata. Din greseala, felia i-a cazut pe covorul cel nou, dar NU a cazut cu 

fata unsa in jos! 
Mirat, individul i-a scris lui Bulphy sa-l intrebe cum a fost posibil asa ceva. 
  

Dupa cateva luni de experimente, Bulphy i-a trimis individului concluzia: 
“Felia a fost unsa gresit!” 
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