
 Vasile Gheorghe, Ionel Stănescu, Constantin Dumitru, Nicolae 
Enescu 

 Salută Mirel  Vanca 

,Autorul  imaginilor 
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         A mai trecut o lună, dar și un an ! Prilej de dublă întâlnire, care de fapt, a avut loc! 
Să vă detaliez: colegul Constantin Dumitru a organizat, ca în fiecare an, petrecerea 
revelionului la Eforie Nord, fapt devenit tradițional.   
Dar tot anul acesta Rodica Bărănescu și Radu Mihalcea, colegii noștrii trăitori în Chicago 
USA, ne-au propus o întâlnire la o dată mai puțin obișnuită – 4 ianuarie – cu care noi fiind 
de acord, s-a ajuns la dubla întâlnire menționată mai sus ! 
Desigur noi, prezenți la întâlniri, vom relata în continuare aspecte de la ambele, respectând 
ordinea cronologică. 
 

Revelion 2020, la Eforie Nord 
Relatare de Artemiu VANCA 

        La revelionul „Mecanicilor 61” de la Eforie Nord, am fost doar cinci colegi, împreună cu 
consoartele lor: Constantin Dumitru, Nae Enescu, Gheorghe Vasile, Ion Stănescu şi Eu.  
Restul, până la 32, au fost rude şi prieteni.  (NR. Vezi coperta) 
Hotelul Philoxenia, aşa cum îl ştiţi, confortabil, gazda , aşa cum o cunoaşteţi, ospitalieră, 
personalul neaşteptat de serviabil, mâncarea excelentă, vremea primăvăratică, marea 
albastră. Toate acestea au făcut să ne simţim foarte bine. 
A fost şi un Pluguşor în noaptea de Revelion, sorcovă  şi tombolă a doua zi, dans în fiecare 
seară, câteva cântece şi câteva bancuri. Nu i s-a făcut nimănui rău, nu s-a accidentat sau 
înecat nimeni. 
Surpriza Revelionului a constituit-o prezenţa Ancăi, fiica lui Calipso, împreună cu soţul ei 
italian, Antonio. În rest, numai feţe cunoscute. 
Asta a fost tot. Las pozele să mă completeze. 

 

Întâlnire la InterMacedonia, 2020, 4 ianuarie 
Relatare de Radu GRUIA 

        De la bun început, pot să afirm  fără exagerare, că  a beneficiat de o atmosferă  
deosebită,  datorată lui Rodica și Radu, care au reușit să transmită cu  sinceritate emoțională 
remarcabilă, sentimentele  provocate de revederea cu noi, cei de acasă (sublinierea se 
referă desigur la dânșii). Astfel, Rodica și Radu au făcut o adevărată baie de mulțime 
(respectând desigur proporțiile), schimbând impresii și opinii cu toți cei prezenți , oferindu-
le asfel ocazia să cunoască aspecte inedite ale vieții lor , precum și altele.Nota10 ! 
             Au participat: 
             Invitați: 

   Sile ALEȘINCU,Florian DRĂGĂNESCU,Gigi DUMITRESCU, Coca și Constantin 
DUMITRU, Ștefan DUMITRU , Maria DUMITRU, Corina FIRUȚĂ, Ileana și Radu 
GRUIA, Simona ION, Dorel MIRON,Marin MOISE, Rodica NICOLESCU, Nina 
OLARU, Adrian POPA și Ionel STĂNESCU (17)  
   Gazde: 
Rodica BĂRĂNESCU și Radu MIHALCEA 

 
Click pentru CUPRINS 

Sursa : MECANICII’61, Anul 16, # 159, ianuarie 2020 EE                             Radu GRUIA 
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                                                Imagini surprinse de Mirel VANCA 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Hotelul Philoxenia din Eforie Nord 

Plaja de ....Revelion ! 
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Faleza cu barul Acapulco  în plan îndepărtat 

 
Ștefan Dumitru, Anca (soră) și soțul său Antonio 



5        Revista MECANICII’61, An 16, # 159, decembrie 2020 EE 
 

 
 
 
 

          Vali și Gabi Gheorghe, Nae Enescu , Ionel și Luci Stănescu 

 Coca Dumitruy, Emilia și Dan Mateescu, Constantin Dumitru,   

                                                                                     Jane și John Doe  
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Dans,dans dezlănțuit și .....filmat ! 

Ani și Mirel Vanca, foarte bine dispuși ! 
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                                                                       Imagini surprinse de Radu GRUIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rodica Bărănescu 

Rodica Bărănescu și Maria Dumitru 
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Constantin Dumitru, Radu Mihalcea,Adrian Popa 

    Ileana Gruia și Marinică Moise, Decanul nostru de vârstă 
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Corina Firuță, Marin Moise, Rodica Bărănescu,Ileana Gruia, 
Radu Mihalcea și Gigi Dumitrescu 

Doru Miron, Radu Mihalcea și Ionel Stănescu 
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Gigi Dumitrescu 

Florin Drăgănescu, Radu Mihalcea (în plan distal) și Sile Aleșincu 
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Ștefan Dumitru împreună cu mama , Coca Dumitru 

Ionel Stănescu, cu zâmbetul său consacrat 
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Să trecem acum şi la partea mea basarabenească, mai puţin bogată, 

sau chiar lipsită de amintiri din copilărie din cauza istoriei. 
Mama, după ce a terminat Şcoala de arte frumoase la Bucureşti a fost 

profesoară de desen la Galaţi şi Dumbrăveni. Insă, cum România primise o 

Basarabie pustiită de hoardele ruseşti în retragere, guvernul trebuia să o 
pună pe picioare injectând bani, administraţie, etc. Aşa a ajuns ea profesoară 

la liceul din Chişinău, s-a măritat, după care am apărut eu. 
           ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 
           Situaţia Basarabiei era proastă, cu mult timp înainte, încă de când îi 

venise lui Cantemir ideea "luminoasă" să aducă lupul în stână, pe Petru I. Era 
el considerat savant, cu numele înscris pe frontispiciul Bibliotecii Sainte 
Geneviève, însă în politichie a fost cam nătăfleaţă ! In 1711, trei puteri erau 

cu ochii aţintiţi asupra Moldovei : Turcii, ale căror obiceiuri le cunoştea, 
Habsburgii în vest, cei mai civilizaţi (valea Oltului ei ne-au făcut-o, însă 

mânăstirile Sâmbăta şi Curtea de Argeş, tot ei le-au dărâmat cu tunul) şi 
ruşii, care abia aşteptau să traverseze ca un tăvălug ce mai rămăsese din 
drum ca să se scalde în Adriatica, după ce îl făcuseră praf şi pulbere la Poltava 

în 1709 pe Carol XII, cu toată armata lui, spaima Europei pe vremea aceea. 
Mai rău nu putea să aleagă. Iar din toată afacerea asta, oalele sparte le-a 

plătit Brâncoveanu, care se muiase şi el puţin în complot, şi care avea cea 
mai inconfortabilă poziţie, între turc şi austriac, şi bănuit de amândoi. 

Când Petru I a venit în 1711 la Luţk/Ukraina să semneze împreună 

tratatul, era însoţit de nepoata sa, Anastasia Trubeţkaia, pe care, cu ucaz, i-
a strecurat-o imediat în pat lui Cantemir, soţia sa, Casandra, fiica lui Şerban 
Cantacuzino fiind suferindă. După moartea Casandrei, în 1713, Cantemir s-

a însurat cu Anastasia în 1720. 
Toată acţiunea a sfârşit în mod lamentabil, turcii au trimis o armată 

de 200 mii de soldaţi la Stănileşti, pe Prut, faţă de cei 50 mii ai lui Ion Neculce, 
cronicarul, iar ţarul a plătit turcilor nu ştiu câte căruţe de pungi de galbeni 
pentru încheierea ostilităţilor şi  trecerea trăsurii ţarinei, sub rochia căreia 

era ascuns Cantemir. Acesta n-a mai părăsit Rusia până la moarte, în 1723, 
Petru I plimbându-l pe unde avea treabă, ca pe căţelul lui. Se pare că ţarul i-
a făcut un copil uneia din fetele lui Cantemir, copil care a dispărut. 

In rest, Cantemir a trăit bine, merci 
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 

Moldova nu ştiu cât de bine trăia, pentru că, până la Pacea de la 
Bucureşti din 28 mai 1812, turcii şi ruşii ajunseseră déjà la al optulea război 
purtat pe pământ moldovenesc. 

Din ce s-a discutat eu n-am înţeles nimic, doar rezultatul contează : 
din partea ruşilor, negociator era un marchiz fugit din Franţa de frica 

Amintiri din copilărie 

și nu numai (2) 

Sursa: MECANICII’61, Anul 16, # 159, ianuarie 2020 EE               Nicu SURUCEANU    
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ghilotinei, Alexandre de Langeron, ajuns prinţ în Rusia, care, în faţa 
negociatorului sultanului, a obţinut Basarabia cu 482 mii locuitori, 5 cetăţi, 

4 porturi, 17 oraşe şi 695 sate ! 
Ce folos că după câteva luni, capul negociatorului a zburat de pe 

umerii lui la porunca sultanului. 
 

In Republica Moldova 28 mai este zi de doliu. 

După ce stăpânirea rusească s-a instalat, a început o bejenie a 
creştinilor basarabeni către zona turcască. 

 

’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 
Revenim la ziua în care am apărut eu, zi nefastă, tot atunci nemţii au 

împins bariera de la Danzig ca să-i atace cu tancurile pe lăncierii polonezi 
călări ! 

Generalul Bem a strâns la repezeală tot ce putea să fie de folos şi, cum 

uşile intrare/ieşire ale României erau cam deschise, ţuşti, şi dus a fost. Şi 
alţii, care, pe unde-a putut şi s-au întâlnit după, formând guvern în exil. 

Zarvă mare după ! Toţi cu gura pe noi. Cel mai tare urlau Molotov şi 
Ribbentrop, tocmai se pupaseră pe gură şi le era teamă că au făcut-o de 
pomană. Ungurii, şi ei, ca întotdeauna, vezi "Delenda Carthago!". Bulgarii – 

tot aşa. Până şi 'talienii, tocmai ne dăduseră căţ'aua şi nu primiseră nimic. Şi 
s-au pus cu toţii, harşti ruşii, harşti ungurii, harşti bulgarii, la petrol 
prinseseră gust nemţii. 

Eu, în tot acest timp, nu făceam altceva decât să mănânc, să urlu şi 
să-mi murdăresc scutecele, că eram la Chişinău sau la Curtea de Argeş, unde 

ne-am refugiat prima oară, era indiferent. 
Familia tatălui, care stăpânea 35 ha de vie, cramă, comercializarea 

vinului, strugurilor, altor fructe şi produse, îmi închipui grijile pe care şi le 

făcea când zona era teatru de război, iar ei departe. 
Din copilărie nu am decât o imagine neclară a curţii din Chişinău, 

când unchiul meu a venit din comuna Suruceni, unde erau ferma şi via cu o 

şaretă sau altceva, trasă de un cal, pe care m-a pus călare, care mi se părea 
cât un elefant, şi de care m-am speriat rău de tot. 

Prima oară am avut ocazia acum vreo zece ani să fac o vizită fulger de 
o zi la Chişinău şi la primăria din Suruceni, unde am schimbat câteva vorbe 
cu o babă de 100 de ani, adusă special, care îşi amintea de familiia mea. Am 

avut impresia că vorbea aiurea, iar localnicii mă priveau ca pe boierul venit 
să-şi recapete pământurile. 

A doua oară am fost singur 5 zile cu Paralela 45, cu care ocazie am 
bătut oraşul cu piciorul şi am găsit casa în care m-am născut, monument de 
arhitectură locală. 

A treia oară în vara lui 2019 cu Sanda cu maşina, când am vizitat şi 
zona din jurul Chişinăului. Ne-a plăcut, şi nu este adevărat că au drumuri 
proaste. 

Nu a mai rămas nimic; nici din conac, nici din vie, din care făceau un 
vin despre care unchiul meu, aviatorul, mare amator de petreceri şi prezent 

la nunta mamei, ar fi spus că e păcat să nu fii beţiv cu asemenea vin. Chiar 
şi la mânăstire, nici urmă de mormintele familiilor archeologului Ion 
Suruceanu şi boierului Eremia Suruceanu, bunicul meu, care, în 1914, a 
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făcut parte din notabilităţile care l-au primit pe Nicolae al II-lea, în drum spre 
România unde se pusese la cale căsătoria lui Carol cu Anastasia. Mai păstrez 

ceasul de buzunar primit de la ţar. Doar cu maica stareţă, foarte bună 
cunoscătoare a trecutului, am putut să stăm puţin de vorbă. 

La a doua evacuare ne-am stabilit mai întâi tot în casa părintească din 
Curtea de Argeş, în care au fost cartiruiţi ruşi, nu mai ştiu câţi ; în afară de 
faptul că la plecare ne-au luat aparatul de radio, au fost de treabă. Aveau mai 

toţi copii, când mă vedeau pe mine, de 5 ani, blond ca spicul de grâu, îşi 
aduceau aminte de ai lor. 

După asta ne-am mutat la Piteşti, mama la nu ştiu ce şcoală, am stat 

cu chirie la un popă la o biserica lângă fosta autogară, cu băiatul popii, Savin, 
puţin mai mare ca mine, m-am bătut cu bolovani şi m-a atins cu unul 2 cm 

mai sus de ochiul stâng ; când m-a văzut mama cu ochiul plin de  sângele 
care se scurgea – cred că eram ca Nelson, a înlemnit. Se vede şi azi foarte bine 
cicatricea. 

Intre timp, sau poate mai târziu, mama aflase de la cei ce se întorceau 
din lagăre că tatăl meu, luat prizonier la Stalingrad, murise de tifos. 

Ne-am mutat la Bucureşti, iar şcoala am început-o vis-à-vis de 
mânăstirea Antim, ţin minte că în faţă era un havuz sau nu stiu ce, în jurul 
căruia ne băteam iarna cu bulgări. 

Incă o prostie de atunci : într-o zi, după ore, plec cu un coleg şi tranca-
tranca, având multe de discutat, mă trezesc că-mi spune : bun, salut, că eu 
am ajuns acasă ! Şi mă lasă în mijlocul drumului, numai că eram pe lângă 

Vila Mărţişor, a lui Arghezi ! Cum am ajuns singur acasă nu ştiu. 
Clasa a II-a am făcut-o intern la Sf Andrei, mama fiind pisată la cap 

de un unchi bucovinean, germanist. Nişte pungaşi, bruderii, nu cereau taxa 
în bani, ci în alimente, şi mama, care m-a descusut, mi-a spus că aproape 
nimic din ce am dat nu ne-au servit la masă. 

In afară de asta, aveau un sistem de control că ne-am făcut lecţiile 
destul de original. Ni se dădea ceva de învăţat sau exerciţiu de rezolvat. Venea 
momentul controlului, când ni se punea întrebarea : cine a învăţat, sau 

rezolvat, sau …? Erau doar două posibilităţi : ori să ieşi din bancă şi să treci 
la ascultat, ori să stai jos. Dacă ştiai, totul era OK. Dacă însă te prindea cu 

fofârlica, mâncai o bătaie cu rigla, de o ţineai minte. Aşa că, uneori, dacă nu 
eram sigur pe mine, am preferat să iau o bătaie la grămadă. 

Clasele III şi IV le-am făcut la Şcoala Tunari pe M. Eminescu, ne 

mutasem pe Aurel Vlaicu 16, într-o casă care avea aer de hôtel particulier şi 
în care, vechiul proprietar, Dumitrescu sau Vasilescu, care mai locuia într-o 

cameră, îl primise pe vremuri pe aviator. Impreună cu noi, primise repartiţie 
şi sora mamei, soţia bucovineanului. 

In 1948, la naţionalizare, acest Dumitrescu vine în taină la unchiul 

meu şi îi spune că i-au fost naţionalizate o casă şi un teren pe drumul către 
Constanţa şi că nu i se permite să intre să ia acte sau nu stiu ce de care are 
nevoie. Şi că, ştiind că el are maşină cu şofer, îl roagă să-l ducă mai pe seară 

prin apropiere, să-şi rezolve treburile, împingând ceva bani paznicilor. In 
seara aceea, cele două familii au improvizat un picnic pe câmp, la care au 

participat şi şoferul şi Dumitrescu, care găsise ce-i trebuia. 
Din clasa IV am început să citesc, pe lângă Dox-uri şi 15 lei, şi altele 

care-mi cădeau în mână, unele din ele care depăşeau puterea mea de 
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înţelegere de atunci, ca Odiseea crucişetorului Emden, sau Moartea lui Ivan 
Ilici de Lev Tolstoi, pe care am luat-o drept roman poliţist, şi nu pricepeam de 

ce nu se lămuresc lucrurile aşa cum îmi imaginam eu că trebuie. 
Cred că în aceeaşi perioadă am avut-o ca învăţătoare pe soţia unui 

obscur romancier, cu nu ştiu ce funcţii politice, Nicolae Moraru. Era o femeie 
care ştia să se apropie de copii, pe care îi invita la ei acasă, unde, profitând 
de naivitatea lor, îi făcea să vorbească. Am fost şi eu invitat odată şi, mândru 

nevoie mare, am povestit acasă. "Şi tu ce ai spus ?" m-au întrebat îngroziţi ai 
mei. "Nimic, că nu mi-a venit rândul !"  

Incă de pe vremea când mai locuiam la Chişinău familia cumpărase 

un mic bloc cu patru apartamente în Nerva Traiian, din care unul pentru 
familia noastră iar al doilea pentru cea a fratelui tatălui meu, de fapt şeful 

întregii familii, magistrat, om politic şi om de afaceri. Nu se lua, de regulă, o 
decizie importantă în familie, fără să fie consultat. 

Aşa că atunci când unul din apartamente a fost liberat ne-am mutat 

acolo şi din cl V-a până la sfârşit am învăţat la unul din marile licee ale 
capitalei – Matei Basarab. 

Am uitat să amintesc că la părăsirea Basarabiei unchiul meu l-a luat 
cu el şi pe omul lui de încredere de la Suruceni, împreună cu familia, căruia 
îi era naş de cununie, şi căruia i-a dat prăvălia de la parter ; nevastă-sa a 

înfiripat imediat un comerţ cu borş şi altele. Nepotul lor, mai mic ca mine 
trăieşte pe undeva prin Canada. 

Imi aduc aminte de multe întâmplări de pe vremea aceea, mai bine zis 

scene pe care parcă le-am fotografiat la momentul respectiv, fără să le înţeleg, 
le-am uitat aproape imediat, şi care îmi revin, clare, în minte prin cine ştie ce 

asociaţie de idei, văzându-le adevărata semnificaţie abia acum. 
In Nerva Traian, ca de altfel în covârşitorul număr al locuinţelor anilor 

50, ne încălzeam cu lemne, care trebuiau aduse de la depozit, iar dacă nu 

erau păzite pe drum şi la descărcare, se împuţinau văzând cu ochii. Intr-o zi, 
întorcându-mă acasă, văd sosind un camion cu cai plin cu lemne, şi în vârf, 
cu un retevei zdravăn în mână, dar îmbrăcat cu o şubă care se potrivea 

frigului din Basarabia şi nivelului social avut înainte, pe unchiul meu. Mulţi 
ani după, când mi se mai copsese mintea, m-am întrebat ce-o fi fost în sufletul 

lui, el, care trăise cel puţin ultimii 20-30 de ani o viaţă opulentă, să ajungă 
să se bată cu ţiganii pentru un ciot de lemn. In orice caz, de la el, dacă nu era 
dispus să facă o confidenţă, imposibil de scos ceva. 

După ce, la început, nu a avut servici, fără ca aceasta să se resimtă în 
viaţa familiei, la înfiinţarea sovromurilor şi-a fructificat atât cunoaşterea 

perfectă a limbii, cât şi studiile de drept făcute la Varşovia. O coincidenţă : la 
sovromul la care fusese angajat şi-a regăsit un  coleg rus de pe vremea 
studenţiei, însă niciunul nu a făcut ştirea publică. Rusul îl vizita, însă fără 

soţie. Il chema Rudnev, mi-a rămas numele în minte. 
Din cauză că fusese membru activ în Sfatul Ţării, cel puţin la început 

îi era frică de KGB, care îi vâna pe membri, chiar pe stradă ; nu am înţeles de 

ce nu a plecat mai departe, ca alţii. 
Când fiul surorii lui, fizician atomist care a făcut carieră la Măgurele, 

a fost numit pe o durată de un an director tehnic la Dubna, l-a invitat de mai 
multe ori să-l viziteze, răspunsul lui a fost categoric : Niet ! 
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’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 
Ne întoarcem la Matei Basarab. Mă întreb dacă în formarea mea cei 

sase ani de şcoală petrecuţi în accest liceu, nu au fost hotărîtori. Nu numai 
colectivul profesoral a fost ales, ci şi în clase, deşi supra-aglomerate, până la 

40 de elevi, au fost rare elemente perturbatoare şi, deseori, ne-am organizat 
să învăţăm împreună, ne-am împrumutat între noi cărti care ne lărgeau 
viziunea asupra lumii, uneori periculos de mult pentru acea perioadă. 

Imi aduc aminte cu recunoştinţă şi respect de profesorii, citaţi într-o 
ordine întâmplătoare : Rolanda Batler şi Ion Crişan – matematică, Alexandru 
Iordache – director şi istorie, Zuckmann – română, Ion Dongorozi – geografie, 

Minu Andronic, cel care ne-a făcut pe mulţi să iubim muzica clasică, şi să mă 
ierte ceilalţi, ale căror figuri şi nume nu-mi vin acum în minte. 

Aici am căpătat plăcerea şi patima cititului, cu timpul am constatat 
că, deseori, cartea exercită asupra cititorului pătimaş o atracţie înainte de a 
fi citită şi de a cunoaşte subiectul şi ce este dincolo de subiect. Când, la zece 

ani, mi-a căzut în mâna "Viteazul în blană de tigru", epopee lăcrimoasă scrisă 
de Şota Rustaveli pe la 1200, şi ale cărei pagini doar la vârsta de zece ani mai 

pot fi citite, nu mi-aş fi închipuit că, 70 de ani mai târziu, când mai găsesc 
câteva rânduri despre Şota Rustaveli, le citesc cu interes. Mai ales de când, 
duşi de Ozi la Mânăstirea Crucii, în afara zidurilor Jerusalimului, m-am trezit 

în faţa mormântului fostului poet de curte al marii regine a Georgiei – Tamar, 
pe cât de frumoasă, pe atât de inteligentă şi războinică. Şi crudă în plus, şi-a 
căsăpit toate neamurile. Săracul Şota se amorezase de ea şi i-a scris şi el, ca 

omul care nu mai răbda, o poezioară, acolo, şi s-a trezit trimis la Jerusalim 
pe vecie ! Aşa e femeia, când îi dai putere ! 

A urmat apoi altă serie de cărţi, nu mi le-a dat nimeni, nu ştiu unde 
le-am găsit, dar parcă erau pregătite pentru mucosul ce eram ca să-l ajute să 
urce din treaptă-n-treaptă. 

Prima a apărut o Mitologie grecească, ediţie destul de populară, de 
dinainte de comunism, destul de groasă, era plină de zeiţe şi nimfe, care mai 
de care mai dolofană şi mai ţâţoasă. Las'că nici muritoarele nu erau mai 

prejos. A cam durat până am citit-o şi am reuşit să ţin minte numele tuturor 
personajelor din carte. Este drept că pe atunci eram capabil să reţin o lecţie 

de istorie din clasā, fărā nicio greşalā. 
Urmātoarele au fost Iliada şi Odiseea, însā nu orice fel de traduceri, ci 

ale lui Murnu. Bine înţeles că habar n-aveam cine este, am aflat asta mult 

mai târziu, atunci puţin îmi păsa. Cred că le-am şterpelit din biblioteca unei 
rude, poate şi Eneida lui Virgiliu, care nu m-a atras. Din celelalte două, cel 

mai mult mi-a plăcut Odiseea, prin descrierile diverselor popoare cu care 
Ulisse venea în contact şi isteţimea cu care ieşea din toate situaţiile. Mulţi ani 
a stat pe noptiera mea. In Iliada am apreciat, şi ştiu că o să mă critice mulţi, 

că eroii greci, faţă de creştinism, când erau nedreptăţiţi de zei, nu ezitau să li 
se opună prin aceleaşi mijloace violente ca ale zeilor. Diomede, regele 
Argosului, considerat războinicul absolut, îl răneste pe Ares, zeul războiului, 

o brută, precum îl descrie epopeea,  apoi pe Afrodita, care, plângându-se 
tatălui ei, Zeus, acesta o trimite la plimbare, războiul nu e treaba ei. Când îl 

urmăreşte în luptă pe Apollon, acesta, încolţit şi la ananghie, îi atrage atentia 
că fac parte din două lumi diferite. Se vede că nu s-au schimbat multe lucruri 
în 3000 de ani : "Fii atent că tata e în CC !". 
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Acum, după atâta amar de ani de la acea perioadă şcolară, o compar 
cu cea traversată de fiul nostru. Ei bine, avem toate motivele să ne mândrim 

cu bagajul intelectual acumulat în liceu. Cu toată istoria României stâlcită de 
Roller, cu istoria şi geografia URSS, care nu ne-au servit la mare lucru, am 
învăţat, în plus faţă de fiu-meu, istoria de la antichitatea greco-romană până 

cea europeană la zi, biologia şi anatomia, astronomia, şi s-ar putea să fi uitat 
ceva, poate literatura. Cred că azi se învaţă ceva analiză matematică şi 
informatică în liceu, care este de 12 clase, nu 10. 

Aici, din cauză că sistemul a spart celula familială compusă din trei 
generaţii, cum a început şi în România, copiii nu mai găsesc după amiază 

acasă un membru al familiei care să exercite un oarecare control, aşa că este 
preferată varianta să fie lăsaţi la şcoală până la 7 seara, unde nici nu se joacă, 
nici nu-şi fac lecţiile ca lumea. 

După maturitate, consiliul de familie, prezidat de unchiul meu, a decis 
că, întrucât în provincie sunt mai puţini candidaţi pe un loc, ma voi duce la 

Iaşi de unde mă voi întoarce după doi ani. Socoteală proastă, oricum  intram, 
am fost în primii cinci. In plus, am fost ca o javră ţinută cu un lanţ scurt în 
spatele unui gard cu ulucile lipite între ele, când am scăpat şi am dat de 

libertate, mi-am făcut de cap, m-am înhăitat cu unii cărora numai de carte 
nu le ardea, cât p-aci era să rămân repetent. 

Dintre profesori, pe unul l-am preţuit pentru calităţile sale de dascăl 

şi originalitatea vieţii şi carierei : Dimitrie Mangeron (1906-1991), cel care ne-
a predat mecanica teoretică, s-a născut la Chişinău pe vremea când 

Basarabia era rusească, tatăl său, deşi mecanic de locomotivă pe linia 
Chişinău-St Petersburg, vorbea cinci limbi străine şi ieşea în evidenţă faţă de 
colegii lui. De unde provenea ? Din cei momiţi de Ecaterina cea mare ? Din 

cei fugiţi de frica ghilotinei ? Din cei rămaşi din "La Grande Armée"? Din cei 
rămaşi din "Războiul Crimeii" ? Pe vremea studenţiei numele mi s-a părut 
ciudat, însă în lipsă de internet nu aveam cum să aflu că sunt sute de 

Mangeroni în Franţa, iar celui despre care e vorba îi ajungea că simpatizase 
cu Codreanu, ca toată lumea pe vremea când fusese student la Iaşi, ca să-şi 

mai declare şi rude în străinătate. Amănunte, sigur se ştiau, însă între 
cunoscuţi. Inainte de a ajunge eu la Iaşi el fusese pus pe liber din învăţământ 
şi trăia din meditaţii. Era perioada premergătoare lansării primilor sateliţi, 

când ruşii i-au convocat la ei pe toţi cei care le puteau fi de folos din ţările 
satelite, pentru calcule. Din delegaţia română Mangeron lipsea, pentru că nu 

a fost cuminte. Ordin de la Moscova să se prezinte imediat. Şi a mai fost de 
câteva ori la ei pentru calculul traiectoriilor. Asta l-a ajutat şi să-şi recapete 
postul de profesor. 

Incolo, să fii student în dulce târgul Ieşilor era mai plăcut ca la 
Bucureşti, oraşul era patriarhal, ponderea studenţilor mult mai mare, vii prin 
împrejurimi, etc. 

Am stat, bine înţeles la cămin, îmi aduc aminte de şotii şi colegi. Era 
unul, Dan Diaconescu din Flămânzi, de unde a pornit răscoala din 1907. 

Cum, pe vremea aceea Z se scria D cu o virgulă dedesubt, i-a rămas porecla 
Flamandu'. Ea un tip cu un somn foarte greu, ca mine. Işi lăsase o mustaţă 
pe oală, din care i-a fost tunsă o jumătate cu forfecuţa în timpul somnului şi 
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a fost sculat dimineaţa târziu şi grăbit de la spate să nu se mai ducă la 
spălător să nu întârzie. Pe mine m-au scos cu patul pe coridor, însă cum uşa 

era mai strâmtă, unii înclinau şi împingeau patul, alţii mă ţineau să nu mă 
rostogolesc afară. Mai era altul, i-am uitat numele, avea un frate sau văr 

oenolog la nu ştiu ce vie sau cramă, din când în când îi puneam în mână banii 
de tren şi o damigeană de 5 l, şi se întorcea cu ea plină după o duminică de 
chef acolo. 

A mai fost unul Dan Cireşanu zis Dărâmatu', nu ştiu de ce, era de la 
construcţii, taică-său era director în ministerul construcţiilor. La sfârşitul 
anului 2 îşi pierduse toţi banii la poker, vânduse toate hainele la Taica Lazăr, 

iar în aşteptarea banilor de tren, care urmau să sosească, îşi vânduse şi 
geamantanul, unul frumos, din piele, plănuind să spună acasă că a adormit 

în tren şi că i l-au furat. 
Cum stăteam în cameră, văd că se deschide uşa şi apare taică-său : 
- Măi băiete, strânge-ţi lucrurile, că am venit în delegaţie cu o maşina 

şi plecăm imediat. 
- Păi sunt cele de pe mine. 

- Atunci ia geamantanul. 
- L-am vândut ! 
Săracul om s-a lăsat să cadă pe un scaun, iar noi, ceilalţi, am ieşit din 

cameră să-i lăsăm să-şi rezolve treburile. 
Şi cu imaginea asta s-a încheiat studenţia mea la Iaşi, unde mă 

întorceam de fiecare dată cu nerăbdare şi cu plăcere, afară de ultima oară, 

acum doi ani, când, rătăcindu-mă în centrul pe care îl cunoşteam ca pe 
buzunarul meu, m-am simţit ca respins de un oraş pe care-l iubisem şi care 

mă adoptase. 
 
 

Din păcate, copilăria are un sfârşit ! 
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* Albert Einstein: „Coincidenţa este felul lui Dumnezeu de a rămâne  anonim”. 

Un articol genial despre strania și inexplicabila lume a coincidenţelor* 

  În 1974, Tom Leonard, profesor de statistică la universitatea din Warwick (Anglia), 
i-a trimis confratelui său Arthur Koestler următoarele observații, însoțite de o 
anecdotă: 

      „Un fenomen de coincidență are, prin definiție, probabilități infinitezimale de a se 
produce. Există însă o infinitate de evenimente susceptibile să apară ca și coincidențe 
în viața unui individ, dar care în cele din urmă nu i se întâmplă. 

       Dacă am face bilanțul tuturor coincidențelor posibile, am afla probabilitatea ca cel 
puțin una dintre ele, absolut remarcabilă, să se producă în decursul vieții unui individ. 
Aș fi surprins să existe mulți oameni cărora să nu li se fi întâmplat nicio coincidentă 
extraordinară. 

        Iată cel mai frumos caz de coincidență pe care-l cunosc:  

În timpul primului său curs la universitate, un nou profesor destatistică le prezenta 
studenților legile probabilității. El scoase o monedă din buzunar și o aruncă în aer. 
 Moneda căzu la sol, se învârti o vreme și, sub un ropot deaplauze, se imobiliză în 
plan vertical, pe muchie. Era una dintrenumeroasele posibilități de oprire a 
mișcării. Matematicianul Warren Weaver a calculat că șansele ca o monedă perfect 
rotundă să se oprească pe muchie în asemenea condiții sunt deaproximativ una la un 
miliard. (Alan Vaughan, Incredible Coincidence, p.198-199). 
      Potrivit unora, astfel de coincidențe au o motivație prea importantă, sunt prea 
ordonate, pentru a fi un produs al întâmplării. Atunci însă, cum le putem explica? 
Întrebarea pe care și-au pus-o mulți oameni a fost aceea dacă ar putea exista o astfel 
de lege care să guverneze totul sau scepticii audreptate în ceea ce privește 
coincidența, pe care o privesc ca pe un capriciu al norocului, o pură întâmplare? 

       Dacă ne uităm în natură vedem că în spatele evenimentelor există legi care le 
guvernează. Mișcarea materiei – de la celule, molecule, atomi etc până la planteși 
Univers – este guvernată de legi bine stabilite, doar că multe nu aufost încă 
descoperite. 

       De foarte multe ori Universul ne-a arătat că există o ordine în modul cum se 
desfășoară lucrurile. Iar dacă toată materia este guvernată de anumite legi, nu este 

Coincidențe ? 

Curtoazia Valeriu POP 
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oare rezonabil să credem că și omul, care este format tot din materie, precum și 
destinul acestuia, este guvernat de astfel de legi care sunt pentru moment invizibile? 
Sau este această afirmație o speculație nerezonabilă? 

       Din Antichitate se crede că ceea ce oamenii numesc noroc sau ghinion, de fapt 
nu există, ci sunt evenimente guvernate de astfel de legi și principii ale Universului – 
Calea Universului, după cum o numeau anticii. 
       Exemple sunt nenumărate: 
 - În 1660, o corabie s-a scufundat în strâmtoarea Menai.  
 Toți cei 81de pasageri au murit, cu excepția unui om numit Hugh Williams. 
- În 1767, un al doilea vas s-a scufundat în strâmtoarea Menai și din nou singurul    
supraviețuitor era un bărbat pe nume Hugh Williams. 
- În 1820 un al treilea vas, cu 25 de pasageri, s-a scufundat înstrâmtoarea Menai.   
Singurul supraviețuitor se numea Hugh Williams. 
- În 1940, un vas a fost distrus de o mină germană. Singurii doi supraviețuitori, un om 
și nepotul său, se numeau amândoi Hugh Williams. 
- Când regele Franței, Ludovic al XVI-lea era copil, a fost avertizat deun astrolog să 
fie atent în fiecare a 21-a zi a fiecărei luni. Ludovics-a speriat de această previziune 
încât evita orice fel de activitate în acea zi.Cu toate acestea, a fost arestat pe 21 iunie 
1791, după Revoluția franceză, pe 21 septembrie 1791 regalitatea a fost abolită, iar 
pe 21 ianuarie 1793 a fost executat. 
- În 1913 Hitler, Stalin, Troțki, Broz Tito și Sigmund Freud au fost vecini în timp ce se 
aflau în Viena, iar unii din ei erau clienții fideli ai acelorași cafenele. Stalin și Troțki se 
ascundeau acolo de organele de represiune rusești fondatorul psihanalizei, Sigmund 
Freud, practica la Viena medicina,iar viitorul președinte comunist al Iugoslaviei, Tito, 
era în căutareaunui loc de muncă și a unei vieți mai bune. Hitler avea pe atunci 24 de 
ani, nu fusese admis de două ori la Academia de Artă din Viena și trăia de azi pe 
mâine. 
- În anul 1930, Joseph Figlock mergea pe o stradă din Detroit (SUA),când un bebeluș 
a căzut peste el de la etajul doi al unui imobil. Un anmai târziu, același bebeluș, de la 
același etaj a căzut peste același om. Din nou, cei doi au scăpat cu bine. 
- În iarnă lui 1933, cargoul englez Saxilby a naufragiat în timp cetraversa Atlanticul. Nu 
a existat niciun supraviețuitor. Totuși, un membru al echipajului, numit Joe O’Kane, a 
reușit să scrie un mesaj prin care își lua rămas bun de la fratele, sora și logodnica lui, 
anunțându-i că nava pe care era îmbarcat tocmai se scufundă. El a pus mesajul într-
o cutie metalică. Straniu, dar după trei ani de la naufragiu, coincidența a făcut ca 
ultimele cuvinte ale acestui marinar să ajungă pe o micăplajă din Țara Galilor, la 
aproximativ 1,5 km de satul de origine al acestuia, Aberavon, în apropiere de 
Swansea. Cutia conținea următorul mesaj: „SS Saxilby se scufundă undeva pe coasta 
Irlandei. Vă iubesc. 
Pentru surorile, frații și logodnica mea, Dinah. Joe O’Kane.” 
- Genialul compozitor Richard Wagner a fost urmărit toată viață de cifra13… S-a 
născut în anul 1813. Cifrele care compun anul nașterii sale însumează numărul 13. 
Numele său era compus din 13 litere. 
A scris 13 opere. A suferit 13 ani în exil. Teatrul din Riga unde a fost director al 
orchestrei, a fost inaugurat pe dată de 13 septembrie. Acesta a murit pe dată de 13 
februarie 1883, în al XIII-lea an al unificării Germaniei. 
- În 1883, un oarecare Henry Ziegland a încheiat relația pe care o avea cu prietena lui 
care, din disperare, s-a sinucis. Fratele furios al fetei l-a urmărit pe Ziegland și l-a 
împușcat. Crezând că l-a omorât, fratele și-a luat apoi propria viață. De fapt, Ziegland 
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nu a fost omorât. Glontele i-a atins doar fața, oprindu-se într-un copac. Ani mai târziu, 
Ziegland a decis să taie același copac, care încă mai avea glontele în el. Uriașul 
arbore era atât de mare, încât a decis să îl arunce în aer cu dinamită. Explozia a 
propulsat glontele chiar în capul lui Ziegland, ucigându-l pe loc ! 

- 1895 în tot statul american Ohio erau doar două automobile… care…  au intrat unul 
în celălalt. 

- Cometa Halley trece pe lângă Pământ o dată la 76 de ani, astfel că puțini sunt cei 
care prind trecerea ei de două ori în viată. O astfel de persoană a fost Mark 
Twain. Marele scriitor american s-a născut în anul 1835, în ziua în care a apărut 
cometa Halley și a murit în anul 1910, când aceasta a reapărut. În anul 1909, pe când 
cometa se apropia de Pământ, Twain și-a prezis moartea spunând „M-am născut 
odată cu cometa Halley în 1835. Ea vine din nou anul viitor și mă aștept să părăsesc 
lumea aceasta odată cu ea. Va fi cea mai mare dezamăgire din viața mea dacă nu 
plec odată cu cometa Halley. Cel Atotputernic a spus, fără îndoială: Acum se află aici 
acești doi ciudați de neînțeles, ei au venit împreună și trebuie să plece împreună.” 
- Din cauza unei erori de calculator două femei din America, ambele numite Patricia, 
au primit același număr de securitate socială. Cândcele două femei s-au reunit într-un 
birou pentru a rectifică greșeala audescoperit că: 

        * Ambele au fost botezate Patricia Ann Campbell. 
        * Tații ambelor femei se numeau Robert Campbell. 
        * Ziua lor de naștere era pe 13 martie 1941. 
        * Ambele s-au măritat cu militari, în anul 1959. 
        * Ambele aveau doi copii de aceleași vârste. 
        * Ambele erau interesate de pictură în ulei. 
        * Ambele au studiat domeniul cosmeticelor. 
       * Ambele lucrau pe post de contabil 
.- Prezicerea victoriei lui Donald Trump la alegerile prezidențiale în serialul american 
de succes The Simpsons. Realizatorii serialului glumeau într-un episod din anul 2000 
– „cum ar fi dacă Donald Trump ar deveni președintele Statelor Unite”… Nu aveau de 
unde să știe că această premoniție va deveni realitate. 
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Glume,glume !! 

              Curtoazia Anda Ștefănescu 
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1.”Niciodată în viaţă n-am învăţat ceva de la o persoană care a fost de acord 

cu mine.” 

Dudley Field Malone, avocat american 

 

  

2. „La ce lucrez acum? Îmi pregătesc remarcile spontane. 

”Winston Churchill (1874-1965), prim-ministru englez 

 

  

3. „Este mult mai uşor să te lupţi pentru nişte principii decât să trăieşti 

după ele.” 

Alfred Adler (1870-1937), doctor şi psiholog austriac 

 

  

4. „Ca să vinzi un lucru, spune-i unei femei că e un chilipir, iar unui bărbat 

- că poate fi returnat.” 

Earl Wilson (1907-1987), jurnalist american 

 

  

5. „Sunt trei căi ca să te ruinezi: femei, jocuri de noroc şi specialişti. 

Cu femeile e cel mai plăcut, cu jocurile de noroc e cel mai rapid, iar cu 

specialiştii e cel mai sigur.” 

Georges Pompidou, om politic francez 

 

  

6.  „Secretul unei căsnicii fericite continuă să rămână un secret.” 

Henry Youngman (1906-1998), violonist englez 

 

  

7. „Nu judeca un om după hainele sale. Judecă-l după ale soţiei sale.” 

Thomas R. Dewar (1864-1930), om de afaceri scoţian 

 

  

8. „Progresul tehnologic n-a făcut decât să ne înzestreze cu mijloace mai 

eficiente pentru a regresa sufleteste si moral.” 

Aforisme 
                    Curtoazia Paul Moren 
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Aldous Huxley (1984-1963), scriitor englez 

 

  

9. „Un studiu cuprinzător, realizat de poliţie, arată că nicio femeie nu şi-a 

ucis soţul în timp ce acesta spăla vasele.” 

Earl Wilson (1907-1987), jurnalist american 

 

10. „Oamenii raţionali încearcă să se adapteze lumii înconjurătoare. 

Oamenii iraţionali încearcă să adapteze lumea înconjurătoare la ei înşişi. 

Este clar, deci, că schimbarea lumii nu poate veni decât de la oamenii 

iraţionali.” 

George Bernard Shaw, dramaturg irlandez 

 

  

11. „Alături de fiecare om de succes se află o femeie care spune că nu are cu 

ce să se îmbrace.” 

James Stewart, actor american 

 

  

12. „Visul american este să faci bani şi să reuşeşti în viaţă. Visul italian este 

să te naşti cu un tată bogat.” 

Matteo Molinari, actor şi publicist italian 

 

  

13. „Banii nu aduc fericirea, dar fiecare vrea să se convingă de asta pe cont 

propriu.” 

Zig Ziglar, publicist american 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nicola Tesla 
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