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         Am ajuns și în ultima lună a anului celui de-al 8-lea deceniu . E ceva ! Cei mai tineri 

dintre noi schimbă și ei prefixul. Să sperăm, cu toții, că treaba asta va continua.....În orice 

caz, eu o doresc tuturora , inclusiv mie. Dar, cum am scris și în numărul anterior,nu depinde 

de noi. Așa că mai bine să trecem la treburile noastre, cele de toate zilele. 

        

         Cum este și firesc, luna care a trecut a consemnat evenimente curente ,unele să zicem 

obișnuite, altele mai puțin , cum au fost alegerile prezidențiale care, la încheiere, au 

consemnat un moment deosebit: încheierea  erei vieții politice în care promoția noastră s-a 

format și activat profesional, de-alungul întregii vieți. 

Desigur, veți spune că noi, la redacție, nu ne ocupăm de politică. Dar, dragi colegi, o trăim 

și am trăit-o cu vîrf și îndesat, cum zice românul ! Așa că fie-mi îngăduit, fără comentarii, 

măcar s-o pomenesc ! Restul mucles ! 

        

        Amintesc – cu ușurare și chiar bucurie – că datorită eforturilor și tenacității colegei 

Rodica Nicolescu precum și contribuției  asociației ”Promoția ’61 Mecanică”, situația 

financiară a acesteia a  revenit la normal, în prezent activitatea desfășurându-se în 

conformitate cu hotărârile Adunării Generale. 

         

        Îmi face plăcere să relatez că participarea colegilor care au trimis materiale pentru 

revistă, a înregistrat o creștere ! Astfel în  numărul anterior al revistei, 157, (aflat actualmente 

pe site au apărut împreună cu materialele unor autori consacrați, trimiteri ale lui Nicu 

Suruceanu, Adrian Popa, Radu Stoian., pe care, împreună cu   alții , îi așteptăm în 

continuare. 

 

        Așa cum vă informam, în numărul trecut, data întâlnirii din noembrie, a fost amânată 

pentru 3 decembrie, când a avut loc  la InterMacedonia, marți  orele 15.30. 

 Astfel,cei care din varii motive, nu  participă la revelionul tradițional organizat de către Dl. 

Constantin Dumitru la Eforie-Nord, și-au îndeplinit, pe de-o parte, dorința de  a sărbători 

împlinirea vârstei de 80 de ani a colegilor Vasile Gheorghe, Teodor Miron și Adrian Popa, 

iar pe de altă parte, o anticipare   a  evenimentului care va avea loc la Eforie Nord. 

        Pot să afirm de la bun   început, că întâlnirea a fost o reușită . Participarea, nu numai 

că a fost un record, dar s-a consemnat chiar o premieră absolută: prezența lui Stoian 

Petrescu ,Șeful nostru de Promoție. Alte evenimente care pot fi consemnate sunt prezențele 

lui Dan Ștefănescu și Marin Moise , ambii confruntați cu stări de sănătate care  le-au interzis 

deplasările. Giurgiuvenii  noștri, familia Bone au fost de asemenea prezenți și dânșii.   

Noi ne-am bucurat, pur și simplu, să-i revedem pe toți.  

Sursa : MECANICII’61, Anul 15, # 158, decembrie 2019 EE                         Radu GRUIA 
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        Întâlnirea a debutat cu speach-ul de rigoare al oratorului consacrat – îl numesc pe 

Adrian Popa, alias MOȘU’ DC – care s-a referit la octogenari – dintre rândurile cărora face 

și dânsul parte.  

De asemenea, Constantin Dumitru a ținut să dialogheze cu asistența , pe varii subiecte, fapt 

cu efecte benefice pentru toți cei  prezenți. 

În final, Mirel Vanca , avînd în vedere că întâlnirea a reprezentat și avant-premiera  

Revelionului 2019, (pentru cei care nu vor participa la Philoxenia) , a dat citire unui plugușor 

destinat de Dânsul, acestei  ocazii. 

       În final,este de menționat că suportarea costurilor organizării întălnirii a fost asumată , 

tot în premieră absolută, de către Asociația Promoția ’61 Mecanică 

 

                Au participat : 

 

➢ Sile ALEȘINCU, Adelina și Stănel BONE, Florian DRĂGĂNESCU, Gigi 

DUMITRESCU,Coca și Constanin DUMITRU, Ștefan DUMITRU, Simona ION, Elvira  

ZAHALCA și  Corina FIRUȚĂ,Ileana și Radu GRUIA , Moise MARIN, Emilia și Dan 

MATEESCU, Emilia și Dorel MIRON, Rodica NICOLESCU, Nina OLARU, ,Stoian 

PETRESCU, Ionel STĂNESCU, Maria ALEXANDRESCU și Radu STOIAN, Anda și 

Dan ȘTEFĂNESCU și Ana și Mirel VANCA.(29)   

  

 

 
 
 

CLICK  PETRU CUPRINS 
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 Imagini surprinse și prelucrate de 

Simona ION și Radu GRUIA 

 

Adrian Popa,alias MOȘU’ DC, dă 

citirii materialului dedicat octogenarilor 

noștri  



5  Revista MECANICII’61, An 15, # 158, decembrie 2019 EE 

De la Stg. la Dr. :  Stan Bone , Mirel Vanca , Stoian Petrescu  ,Constantin Dumitru  ,Corina Firuță , Adrian Popa , Rodica Nicolescu, 
      Gigi Dumitrescu, Marin Moise,Teodor Miron, Dan Ștefănescu, Radu Stoian, Florin Drăgănescu și Ionel Stănescu 
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Familia Bone. După câteva luni de 

absență . Ne bucurăm să-i revedem 

Stoian Petrescu, prezență istorică,și Florian 

Drăgănescu. Colegi de promoție și carieră la Politehnica 

București. 
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Elvira Zahalca și Simona Ion. 

Conversație de protocol ! 

Familia Miron. După câteva luni de absență , 

ne bucură, de asemenea să-i revedem 
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Ileana Gruia,Constantin Dumitru și 

Corina Firuță. Foto de grup. 

Maria Alexandrescu și RaduStoian.  

O prezență plăcută, așteptată de ceva timp. 
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Coca Dumitru și Emilia Mateescu. 
Două prietene bune ! 
 

Dan Mateescu.Un master în 
comunicare non-verbală! 
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Marinică Moise. Decanul nostru de 

vârstă la 85 de ani! Mulți înainte ! 
 

Ani și Mirel Vanca. O familie ! 
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Dan – Fantoma – Ștefănescu. Prezent după o 

îndelungată absență la întâlnirile noastre. 
 

Gigi Dumitrescu (Sorescu). Globtrotter activ. 
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Anda Ștefănescu. Toujour sur le qui vive !  

Ionel Stănescu. Cel care zâmbește ! 
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Ștefan Dumitru. Responsabil cu finanțările. 

Sile Aleșincu . Americanul : Free Lancer in NYC- US 
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Nina Olaru. Organizatorul întâlnirilor noastre. 

Mirel Vanca citește ”Plugușoru!” 
dedicat acestei întâlniri 
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Atmosferă. Tablou de ansamblu. 

Atmosferă. Tablou de ansamblu. 
Cu un personaj în plus ! 
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Foto recentă de departe : Chicago, IL, US!   
Rodica Bărănescu și Radu Mihalcea. 
Îi vom revedea curând ! 
în curând. 
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Mi-a recomandat-o Ileana Gruia, după ce a citit cartea 

mea „Nu te lăsa!”. Acolo relatez un vis al lui Cornel Straja, 
eroul principal al cărţii. O visează pe Ioana, prietena lui, 
moartă într-un accident. Ilenei i-a făcut impresia că viziunea 

mea asupra vieţii de dincolo, aşa cum reiese din vis, 
seamănă cu cea a Suzannei Ward. Reproduc ce povesteşte 

Ioana în vis: 
 

„Am ajuns aici, în cer, eu, tata şi mama şi ne ţinem 

unul de altul. Avem înfăţişarea pe care o aveam pe Pământ, 

judecata de acolo şi darul vorbirii, dar n-avem carne şi oase. 

Suntem duh, un fel de fum, şi  n-avem nevoie de aer, 

mâncare şi apă, de altfel nici nu există pe aici aşa ceva.  Ne 

petrecem tipul cutreierând universul, privindu-l de sus şi 

minunându-ne de cât de multe a putut crea Dumnezeu pe lumea asta: sori şi  

planete, unele dintre ele cu tot  felul de reliefuri, râuri, mări, oceane, plante şi  

fiinţe.  E foarte interesant! Ce-am văzut pe ele nu seamănă nici pe departe cu ce-i 

pe pământ. Sunt şi acolo fiinţe care cugetă şi vorbesc  ca şi oamenii, dar nu 

semănăm cu ei, iar după ce mor, duhurile lor ajung şi ele aici, dar stau separat de  

noi, cei de pe Pământ.” 

„Tare am vrut să-l văd şi să-l cunosc pe Dumnezeu. Toţi pe care i-am întrebat 

despre El, mi-au răspuns că este invizibil  şi  că este  peste tot. Mi-au mai spus că 

se întâmplă uneori să ia înfăţişarea noastră, a oamenilor, şi să se arate unora sau 

altora pe care îi alege el, nu se ştie pe ce considerente. De atunci    m-am rugat tot 

tipul şi l-am implorat să mi se arate şi mie, că tare voiam să ştiu de ce a trebuit să 

ni se întâmple nouă ce ni s-a întâmplat. Într-o zi, mi-a ieşit în cale un bătrân. Mi-

am dat seama că este El, pentru că arăta exact ca moşul acela pictat de 

Michelangelo pe tavanul Capelei Sixtine - după chipul şi asemănarea noastră - din 

cartea pe  care mi-ai împrumutat-o tu.  M-am închinat lui, i-am sărutat mâna, 

după care am vrut să-i pun întrebarea care mă frământa. „Ştiu ce vrei să mă 

întrebi, mi-a spus, şi pentru că am aflat că ai fost o fată bună, cu sufletul curat, 

am venit să-ţi explic. Acum foarte multe milioane de ani, pe când eram tânăr, am 

început să fac lumea. Am făcut ce se vede, nu în şapte zile, ci în tot timpul începând 

de atunci şi până astăzi, iar construcţia ei  nu se va termina niciodată. O să înţelegi 

ce ţi s-a întâmplat după ce îţi voi povesti cum am făcut-o şi cum funcţionează ea.”  

„Am început prin a mă gândi  cum să arate şi ce să pun în ea,  apoi am 

întocmit legile după care să se conducă şi abia după asta am trecut la treabă.  Am 

construit, în timp foarte lung şi cu multă migală, tot ce se vede astăzi. Legile acelea 

mă scutesc pe mine să mă mai ocup de tot ce-am făcut. Treaba mea este să 

MATEI VORBEŞTE-MI DESPRE RAI. 
O RELATARE DIRECTĂ DESPRE VIAŢA 

DE DINCOLO 
Scrisă de Matei, împreună cu Suzanne Ward 

Sursă: MECANICII’61, Anul 15, # 158, decembrie 2019 EE           Artemiu VANCA       
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construiesc în continuare şi sunt foarte multe de făcut, pentru că Universul acesta 

îi foarte mare. Practic, nu are sfârşit. Şi dacă te deplasezi cu viteza gândului, n-o 

să-i dai niciodată de capăt. În ce vi s-a întâmplat vouă n-am niciun amestec. A fost  

un accident, care s-a întâmplat exact aşa cum a fost explicat de oameni care l-au 

cercetat. N-am acţionat eu, ci legile pe care le-am făcut. Acestea acţionează 

implacabil, fără duşmănie şi fără milă. Nici Eu nu mă mai pot opune lor.” 

 

Matei este fiul Suzanei. Avea 17 ani când a trecut „dincolo”. După 14 ani,  

i se arată mamei sale în vis, apoi îi transmite, telepatic, mai multe zile la rând, cum 
e în Nirvana , tărâmul pe care se află, iar ea pune totul pe hârtie. Descrie un loc 
minunat, altfel decât Raiul aşa cum ni-l prezintă religia creştină, un loc unde, dacă 

ar fi să cred că există aşa ceva, aş renunţa imediat la viaţa de aici ca să ajung cât 
mai repede acolo. O să vă dau câteva detalii. 

Soacra mea, mama lui Ani, avea 90 de ani când a murit. Cu un an înainte, 

a întrebat-o ce vârstă va avea ea, acolo în Rai, după ce va muri. „Bănuiesc că vei 
avea vârsta la care vei muri”, i-a răspuns ea. „În cazul acesta, nu-i nici o scofală 

că o să ajung acolo.” a replicat ea, dezamăgită. Ei bine, în viziunea doamnei Ward 
acolo vom avea toţi, indiferent că am murit copii sau am murit bătrâni, vârste între 
30 şi 35 de ani. Ei, dacă ar fi ştiut asta, soacra mea ar fi murit fericită.  

Mai mult, acolo vom avea corpuri eterice, aşa cum mi-am imaginat şi eu, vom 
fi toţi svelţi şi potrivit de înalţi şi, cu aprobare de la „Consiliu”, am putea fi chiar 
mai frumoşi decât am fost pe Pământ (Consiliul e un fel de sfat al înţelepţilor, care 

diriguieşte treburile acolo). Vom scăpa şi de handicapurile şi bolile pe care la-am 
avut aici. Aşa da! 

Dar asta nu-i tot.  Nirvana e un teritoriu solid,  făcut dint-un fel de turtă 
dulce, pentru că se poate mânca, aflat undeva aproape de lună, mai sus însă decât 
zboară sateliţii şi navele noastre cosmice, că altfel ar fi dat de el şi nu ne-am mai 

îndoi că există. Acolo e un peisaj ca cel de pe Pământ, cu câmpii, dealuri şi munţi, 
cu ape curgătoare, mări şi oceane etc., toate însă mult mai frumoase decât cele de 

aici. Dar, spre stupoarea mea, am aflat că acolo fiecare îşi poate crea propriul 
peisaj, vizibil doar de el! Există şi vehiculele pe care ţi le doreşti ca să te poţi deplasa 
dintr-un loc în altul, dar te poţi deplasa, ori unde vrei, cu viteza gândului, aşa cum 

îmi imaginasem şi eu. 
Acolo sunt şi tot felul de animale. Prin urmare, contrar ceea ce susţine religia 

noastră, au şi ele suflet, pentru că, aşa cum am fost învăţaţi, numai sufletele ajung 

Rai. Îţi poţi reîntâlni câinii şi pisicile moarte de bătrâneţe, dar şi iepuri şi căprioare, 
elefanţi şi cămile etc. şi  tot felul de păsări şi peşti. Sunt şi fluturi şi multe feluri de 

insecte, cu excepţia celor dăunătoare: lipsesc ţânţarii, puricii, păduchii etc.  Ce 
bine! Vânatul şi pescuitul însă, sunt strict interzise ca şi mâncatul cărnii şi 
consumul băuturilor alcoolice şi a drogurilor, fumatul. În rest, fiecare poate mânca 

ce doreşte şi cât doreşte. Cu toate acestea, acolo nu există obezi! În viziunea mea 
acolo nu se mănâncă şi nu se bea. 

În Nirvana poţi să te distrezi în o mulţime de feluri: poţi face sport, poţi 
asculta muzică, poţi merge la teatru sau cinema, poţi citi, poţi merge la muzee şi 
expoziţii, poţi asista la întreceri sportive etc. Acolo toată lumea învaţă. Ni se spune 

că există şcoli şi univeristăţi unde predau toate somitățile care au trăit cândva pe 
Pământ şi nişte biblioteci formidabile. Ce părere aveţi, dragi colegi ingineri, că 
ajunşi acolo aţi putea deveni studenţii lui Newton sau Einstein? Grozavă 

perspectivă!  Dar aţi putea şi vedea în spectacolele de acolo, că şi aşa ceva există, 
pe toţi marii artişti care au plecat dintre noi sau i-aţi putea asculta pe marii filozofi 
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pământeni care s-au mutat acolo, cum ar fi Socrate, Aristotel sau Schopenhauer, 
sau aţi putea participa la un cenaclu literar condus de Shakespeare sau Tolstoi. 

Ar fi nemaipomenit! N-am fost în stare să-mi imaginez aşa ceva. 
E necesar să ştiţi însă că toţi cei din Nirvana au câte un job şi că lucrează, 

fie în specialităţile pe care le-au avut pe Pământ, fie în unele pe care le-au  dobândit 

acolo. Matei, de exemplu, se ocupă de noii veniţi. 
Doar sex nu se poate face acolo. Ei, asta se transformă într-un dezavantaj 

major pentru mulţi dintre noi! Pe chestia asta unii vor sta serios pe gânduri când 

vor trebui să aleagă între Rai şi Iad. În consecinţă, nu poţi face nici copii, dar, dacă 
aceştia îţi plac foarte mult, poţi să adopţi unul sau doi dintre cei sosiţi acolo. 

În lumea cealaltă, aşa cum şi-o imaginează doamna Ward,  energia e la mare 
preţ. Cei de acolo sunt fiinţe  energetice şi tot ce se întâmplă e pe bază de energie. 
Ei au densităţi energetice diferite. Cei curaţi au o densitate energetică mai mică 

sau, cu alte cuvinte, sunt mai eterici. Cei păcătoşi au o densitate energetică mai 
mare. Cei cu densitate energetice mică sunt „cazaţi”  la un nivel superior (la etaj, 

am putea spune, dacă asemănăm nivelurile de acolo cu cele ale unui bloc de 
locuinţe de pe Pământ), iar cei cu densitate mai mare la un nivel inferior ( la subsol). 
„Sus” e lumină multă , iar cei de acolo se bucură de mai multe facilităţi, în timp ce  

„Jos” e întuneric şi facilităţile sunt mai puţine. Într-o scară de la 1 la 7, noi cei de 
pe Pământ avem densitatea 4, cei din Nirvana au densitatea 3 (cu subdiviziunile 
de rigoare),  iar deasupra lor se află entităţi cu densităţi până la 7. Cu ajutorul 

energiei şi  vibraţiilor înalte ale ei se fac toate acolo, adică tot de ce e nevoie, 
inclusiv, de exemplu,  materializarea din nimic a materialelor necesare pentru 

construcţii, pentru că, trebuie să spunem că sufletele de acolo stau în apartamente  
sau case, se odihnesc pe paturi, mănâncă la mese, se uită la televizor şezând în 
fotolii. 

Un alt lucru care trebuie menţionat este că Nirvana este un teritoriu de 
tranzit. Sufletele de acolo, după un stadiu corespunzător şi un anumit grad de 

instruire, se pot întoarce pe Pământ reîntrupându-se din nou, sau pot merge pe 
alte plante locuite, din alte constelaţii sau galaxii. 

Am mai aflat din carte, că există un Creator nevăzut, care a făcut tot 

Universul,  încărcat cu multă energie pozitivă, şi mai mulţi Dumnezei, fiecare din 
ei  păstorind o „bucată” din Univers. Despre Iisus autoarea spune că e o creaţie a 
Dumnezeului nostru, un fragment din El, dar că tot aşa a fost făcut şi Buddha(!), 

iar eu presupun că şi Mahomed. Ce interesante trebuie să fie discuţiile de acolo 
între Iisus, Buddha şi Mahomed!  Iisus, împreună cu Dumnezeu, Buddha, 

Mahomed, arhanghelii, îngerii şi sfinţii, au nivele de energie mai mari decât a celor 
din Nirvana şi nu „locuiesc” împreună cu ei.  Iisus a vizitat Nirvana, iar Matei nu 
numai că l-a văzut, dar au şi lucrat împreună  şi are despre el cuvinte de apreciere. 

Opus Creatorului, în Univers există şi o Forţă a Răului încărcată cu foarte multă 
energie negativă şi care se face vinovată de toate necazurile noastre.  Între cei doi 

şi între „supuşii” lor există o luptă continuă.   
După cum aţi putut vedea, concepţia mea mistică  diferă  de cea a doamnei 

Ward.  Nu tot ce spune ea în carte mi s-a părut verosimil. V-aţi putut convinge de 

asta dacă aţi sesizat ironiile pe care mi le-am permis vizavi de unele dintre 
afirmaţiile ei. Dar din moment ce eu n-am văzut cum e acolo şi nici n-am putut lua 
legătura cu vreo rudă sau prieten care s-au reîntors pe Pământ şi au descris lumea 

de dincolo, aş fi fost dispus să o cred tot ce spune, dacă n-aş fi surprins-o cu un 
neadevăr evident. Susţine, la un moment dat, că „...viaţa umană inteligentă nu-şi 
are originea pe Pământ. Ea a fost introdusă aici prin reamplasarea fizică a făpturilor 
din alte sisteme planetare..... Astfel din punct de vedere al strămoşilor noştri, CU 
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TOŢII suntem extratereştri pe Pământ....”. Această afirmaţie vine în contrazicere cu 

teoria evoluţionistă a lui Darwin - demonstrată prin dovezile găsite în sprijinul ei - 
şi chiar cu teoria creaţionistă din Biblie. Această afirmaţie inexactă, m-a făcut să 

mă îndoiesc şi de multe alte afirmaţii pe care le face în carte.  Dacă lumea dincolo 
există cu adevărat, aş fi dispus să cred că tot ce autoarea afirmă că există în 
Nirvana, în realitate există doar în imaginaţia celor de acolo. Cu alte cuvinte, la fel 

cum fiecare îşi poate crea propriul peisaj, vizibil doar de el, îşi pate închipui tot 
felul de alte lucruri. Totul ar putea fi doar autosugestie.  

O să vă fac acum o mărturisire senzaţională. Cu toate că până acum n-am 
crezut în viaţa de dincolo, după citirea acestei cărţi mi-am propus să cred. E 
preferabil să ne amăgim că va mai fi ceva şi după moartea noastră. Dacă chiar 

există aşa ceva, vom fi fericiţi, dacă nu există, nici nu ne vom putea măcar da 
seama de asta. 
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 De câțiva ani buni, mai exact din 2006, a apărut în sânul promoției noastre sâmburele 
clubului octogenarilor. Fondat pe continentul australian de nea Ion Argireanu (printre altele, leat cu 
profesorul nostru Tache Voicu, adică 1926), editorul catalogului virtual „Colegii; Mecanică – IPB – 
promoția 1961” a fost de - bună seamă - decanul nostru  de vârstă până la ultima lui suflare 
(2010). „Clubul” a căpătat pluralitate prin noi înscriși: nea Florică Mindoiu (leat 1929) și profesorul 
Gheorghe Calea (leat 1931), care ne-au fost pe rând decani de vârstă după 2010. 
 După 2011 a crescut numărul octogenarilor în viață și – teoretic – clubul a căpătat 
consistență. 
 La momentul de astăzi, la 58 de ani de la absolvire, dintre cei 54 de supraviețuitori (cei mai 
„țapeni” fiind mașin’-termiștii cu cei 18 „en vivre” și M.U.S.-iștii cu 10), ne prezentăm - la finele 
anului 2019 - cu 45 de octogenari, proveniți din contigentele: 1934 (3), 1935 (2), 1936 (3), 1937 
(3), 1938 (11 octogenari) și contigentul 1939 cu un pluton mai consistent de 23 de combatanți „sub 
scut” 
 Din respect – așa cum ne stă bine – îi  amintim pe seniorii din contigentul 1934: Marin 
Moise (născut în 9 noiembrie), Gheorghe Buciu (14 noiembrie) și Constantin Prică (29 decembrie) 
– despre care de altfel nu avem nici un fel de informații. Am făcut această retrospectivă pentru a 
lua notă cu toții că actualul nostru decan de vârstă este Marin Moise. 
 Din contigentul 1939, plutonul închizător de paradă (adică cei născuți în noiembrie și 
decembrie) sunt (în ordine cronologică): Vasile Gheorghe și Teodor Miron (ambii născuți în 27 
noiembrie), Adrian Popa (pe 30 noiembrie de Sf. Andrei), Corina Firuță (pe 10 decembrie) și Stoian 
Petrescu (pe 22 decembrie). Am încorporat în plutonul nostru și două doamne cu data de naștere 
la sfârșit de an: Anda Ștefănescu (29 noiembrie) și Ileana Gruia (30 noiembrie). 
 Înainte de a încheia această „listă pe sărite”, ce poate servi unui eventual „Te Deum”, să ne  
amintim și de cei din diasporă (deși nu avem semne de reciprocitate), alegând de exemplu pe 
colegul Sotir Dodi cu a sa zi de naștere pe 28 decembrie. 
 Bineînțeles că vom deveni un adevărat club al octogenarilor Mecanici ’61 când și 
contigentul 1940 se va prezenta „la arme”. Pentru a știi ce îi așteaptă la anu’, îi chemăm la apel - 
deasemeni în ordine cronologică: Rodica Delcescu Bărănescu (născută pe 16.02), Sergiu Lipcan 
(februarie), Radu Gruia (7.03), Rodica Nicolescu (15.03), Florin Grosu (13.04),  Sorin Dinescu 
(17.06), Radu Mihalcea (27.06), Georgeta Sorescu (18.07) – boboaca promoției și Șerban 
Teodorescu (19.08). 
 Dacă printr-o optică optimistă, putem socoti că suntem o promoție longevivă, având 
aproape jumătate din efectiv în clubul octogenarilor, trebuie să subliniem ca foarte important faptul 
că atât decanul de vârstă Marin Moise cât și mezina Gigi Sorescu sunt persoane încă active. 
Bravo lor! 
 Dacă tot vorbim de octogenari, să nu uităm cât de frumos și-au sărbătorit trecerea pragului 
de 80 de ani, împreună cu colegii, familia Bone (ambii același leat) în 2018 la Pădurea –Parc 
Bălănoaia și bossul C.D. (alias Calypso) în vara acestui an (o  mare parte din meritul acestui reușit 
festin avându-l copiii și nepoții). 
 Regretând că nu ne putem lăuda cu nici un nonagenar Mecanic ’61, aș vrea să lansez o 
provocare (fie și urare!) pentru toți membrii clubului Octogenarilor Mecanicii ’61, pe scurt COM ’61: 
 Dragele mele colege și dragii mei colegi, nu vă lăsați! „O luptă-i viața, deci te luptă!” zicea 
poetul și subscriem. Fiindcă avem câteva obiective de îndeplinit: agapa de 60 de ani de la 
absolvire și producerea de nonagenari Mecanicii ’61. Și or mai fi și altele. 

Așa să ne ajute Dumnezeu! 
 

Clubul octogenarilor 

„Mecanicii ’61” 

Sursa: MECANICII’61, Anul 15, #158, decembrie 2019 EE         Adrian POPA 
În numele contingentului 1939 
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* Caut domn înalt, bine făcut, de încredere. Să mă susțină, că vreau să mă urc în nuc. 

 

*  Caut bărbat cu aspect plăcut, curat, sociabil, dulce, atent, iubăreț, pupăcios, sensibil, tandru,  
   calm, distractiv, cu un suflet mare și dornic să ofere multă afecțiune. Plec câteva zile din oraș și 
   nu am cu cine să-mi las câinele. 
 

* În România, de multă vreme, copiii sunt crescuți de cupluri de același sex: mama și bunica. 

 

* Când dormi prost toată noaptea, este imposibil să te trezești deștept dimineața! 

 

* Cerere modernă: vrei să fii soția mea, până când alta ne va despărți? 

 

* Doi îndrăgostiți din Ardeal se plimbau sub clar de lună. 

   Ea: – Vai, ce lună frumoasă! 
   El: – Da, acum e bine de tăiat la coceni… 
 

* Cine a fost pedepsit de mic și a mai luat câte o pălmuță la fund pentru că nu a ascultat de părinți, 

astăzi suferă o traumă foarte grea, numită „Educație”. 
 

* Animalele se plimbă cu avionul. Rața dă o palmă ursului și spune: 

   – Dă, bă, o țigară! Ursul se execută. După 5 minute, iar: 
   – Dă, bă, un foc! 
      Ursul îi dă. După 10 minute, faza se repetă. 
      Din spate, vulpea, să se dea rotundă, dă o palmă ursului și cere o țigară. Ursul se enervează, 
      ia rața și vulpea și le aruncă pe geam. La care, rața către vulpe: 
     – Vulpe, tu știi să zbori? 
     – Nu! 
     – Și atunci de ce faci figuri în avion? 

 
* Acum câțiva ani, erai șmecher dacă aveai mașină. 

   Acum ești șmecher dacă găsești un loc de parcare. 
 

* De obicei, femeile bune sunt luate. 

   Pe bărbații buni îi ia mama dracului, din când în când. 
 

* Dacă se unesc Statul de Drept cu Statul Paralel și cu Statul Mafiot, devenim Statele Unite!? 

 

* Octombrie: luna în care dimineața zici că e decembrie, la amiază august, după masă iunie și  

   seara ianuarie. 
 

* Cea mai proastă combinație de boli pe care le poți avea la bătrânețe este Alzheimer cu Diareea! 

Bancuri bune   
pentru noi 

Curtoazia Paul MOREN 

 
 

Sursa: MECANICII’61, Anul 15, # 158, decembrie 2019  EE           Internet 
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  Îți vine să fugi repede, dar nu știi încotro! 
 

* – Femeie, ce-ai făcut cu banii? Nu mai am nimic în cont. 

   – Lasă, dragă, nu mai ține și tu cont. 
 

* Duminică îi totul bine, până pe la 8 seara… 

   După asta, începe depresia cu gândul la luni. 

 
* Sunt extrem de sexi. 

   Când merg pe trecerea de pietoni, toate mașinile opresc! 
 

* – De ce se căsătoresc oamenii? 

   – Din lipsă de experiență! 
   – De ce divorțează? 
   – Din lipsă de răbdare! 
   – De ce se căsătoresc din nou? 
   – Din lipsă de memorie! 
 

* Să mulțumești pe toată lumea e imposibil, dar să-i enervezi pe toți e floare la ureche. 

 

* Dacă nu înjuri când conduci, înseamnă că nu ești atent la drum. 

 

* Când m-am născut am fost atât de surprins, încât n-am vorbit un an și jumătate. 

 
* Pentru măseaua pe care ți-am extras-o, ai de achitat 300 de lei. 

   – Dar cum se poate, doctore? La tarif scrie că o extracție costă 60 de lei. 
   – Da, dar dumneata ai zbierat așa de tare, că cei cinci pacienți din sala de așteptare au fugit    
      acasă. 
 

* Următorul obiectiv… 

   Să mă cert cu toți până la Crăciun. 
   Astfel, nu trebuie să fac cadouri la nimeni! 
 

* – Buni, tu ai dinți? 

   – N-are mămăița, că-s babă! 
   – Atunci ai și matale grijă de bomboanele astea! 
 

* Un copil intră într-o cofetărie: 

   – Tanti, vreau și eu un ou de ciocolată! 
   – Cât să fie de mare? 
   – Cam cât capu’ lu’ matale, da’ cu ceva înăuntru! 
 

* Ai știut că…? 

   Nasul este cel mai important organ al corpului! 
   Pentru că dacă nu ți-l bagi unde nu trebuie, restul corpului îți este salvat! 
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Câteva glume  

                       Curtoazia Valeriu POP 
 

Sursa: MECANICII’61, Anul 15, # 158, decembrie 2019 EE                            Internet
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A N U N Ț 
  

Promoția ’61 Mecanică – Poli. Buc.” anunță cu tristețe că unul de ai lor,colegul      

 

CONSTANTIN MARIN 
A plecat la cele veșnice 

Domnul să-l odihnească în pace  !
  

N.R. Anunțul a apărut în ziarul „România Liberă” din 4 noiembrie 2019. 

Înmormântarea a avut loc duminică 1 noiembrie 2019.
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