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      A mai trecut o lună  ! Dar ce lună ! O premieră absolută ! Anul acesta a venit cu ”surprize„ 
, despre care nu poate nimeni să afirme că le aștepta în vreun fel: este adevărat că virusul 
buclucaș și controversat și-a făcut apariția  la începutul anului ! Dar nu se putea bănui ce fel 
evoluție va avea ? Noi, publicul țintă, în nici-un caz !Surpriză totală, globală și, din păcate, 
foarte neplăcută. Într-adevăr cine putea anticipa , ca să nu spun măcar estima, că numărul 
victimilor va ajunge la asemenea cote ! Că OMS va declara starea de PANDEMIE, iar 
autoritățile naționale vor adopta măsuri de rigoare într-o asemenea situație? Cine putea să 
creadă că, în mai toate țările afectate, populația va fi obligată să accepte consemnul la 
domiciliu! În RO s-a declarat Starea de urgență și au fost date ordonanțe militare privind 
regimul de părăsire a domiciliului , precum și altele.Nu mai amintesc că , parcă n-ar fi destul, 
toate aceste măsuri s-au adresat cu precădere segmentului  de persoane declarate 
”vârstnice” sau + 65 de ani, a căror deplasare zilnică a fost interzisă sau limitată (în RO de 
exemplu avem, chiar când scriu aceste rănduri,  ne putem deplasa doar   în intervalul  orar 
zilnic: 7-11și 19-21 , cu obligația completării unei declarații pe răspundere personală (DPR) 
semnată pentru fiecare deplasare în parte. În Spania, de exemplu, fiica mea mi-a relatat că 
în timpul unei încercări de părăsire a domiciliului, și-a dat seama că este sub supravegherea 
unei..drone! Ca urmare, timp de câteva zile, a ieșit din casă….pe balcon! Spania a relaxat 
prevederile restrictive la începutul acestei luni. 
Desigur, în ceace mă privește, luându-mi  măsurile pentru respectarea întocmai a restricțiilor 
prevăzute în ordonanțele de urgență, n-am pățit nimic. Nu m-a oprit sau amendat nimeni. 
Mi-am făcut aprovizionarea săptămânală curentă sau m-am deplasat unde a trebuit, cu 
mașina, (condusă de altcineva), fără să ne oprească nimeni. 
Dar,  la televizor, amenzile date pentru nerespectarea prevederilor  mi s-au părut uriașe : 
18-24 mil. lei ( cca 5 mil EUR) săptămânal !

Revenind acum la evoluția situației internaționale, trebuie să acceptăm că aceasta
devine din în ce mai complexă, cu previziuni  de loc liniștitoare. 
Ultimile”evenimente” de presă  conduc către concluzia de loc liniștitoare, că asistăm la 
pregătirea unui  ”război”   neconvențional înte cele mai mari puteri ale lumii, care se acuză 
reciproc de apariția Covid 19 și transformarea  acestuia într-o pandemie mondială. 
 Mai mult se susține că acesta este continuu modificat spre a deveni un pericol iminent 
pentru întreaga populație a globului ! Dacă, pînă acum se susținea vulnerabilitatea 
deosebită a segmentulului populației vărstnice, recent s-a anunțat că situația s-a schimbat, 
dramatic, cele două segmente ale populației planetei -  tânără și vârstnică – aflându-se 
expuse cu același grad de vulnerabilitate. 
Sunt convins că Dvs. dragi cititori  urmăriți cu interes subiectul  în presă, mai ales că modul 
său de tratare este atât de dinamic, încât pânâ să apară revista noastră,situația se poate 
modifica spectaculos ! 
De aceea vă las pe Dvs. s-o apreciați. 

  Click pentru cuprins 

Sursa : MECANICII’61, Anul 16, # 163, mai 2020 EE         Radu GRUIA 
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În luna martie am mai postat câteva zile pe Facebook, texte legate de pandemie, după 
care, supărat că postarea din 5 aprilie n-a întrunit decât un like, am renunţat. Am să vă redau 
patru dintre ele, după care o să vă relatez modul cum am trăit eu această lună. 

PUBLICE 
1.04.2020 

SANDHGURU (Joggi Vasudev) este un yoghin şi guru indian, în vârstă de 62 de ani, 
autor de cărţi, predicator, al 50-lea pe lista celor mai faimoşi o sută de indieni. În plus, e un 
tip spiritual şi mucalit.  

Sadhguru despre pandemia de coronavirus (citare liberă): 
- Nu e sfârşitul lumii! Populaţia planetei nu va fi eliminată. După 12 luni, vom putea sta iarăşi
cu capul sus, dacă ne vom comporta responsabil.
- Stând acasă şi nefăcând nimic, este o ocazie unică să faci ceva minunat pentru ţara ta şi
pentru întreaga lume.
- Fii vesel, dar în acelaşi timp responsabil şi sensibil! Dacă îţi pierzi râsul, virusul nu va
dispare. Când eşti vesel nivelul sistemului tău imunitar creşte. Dacă eşti extrem de serios
vei fi mort înainte de-a muri.

2.04.2020 

Sursa : MECANICII’61, Anul 16, # 163, mai 2020 EE            Artemiu VANCA 
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MIHAI GÂDEA este directorul postului de televiziune Antena 3, are 43 de ani, este 
absolvent al Institutului Teeologic Adventist (1996-2000) şi doctor în istorie (1999). 
Nu sunt nici pe departe fan al Antenei 3 şi nici al lui Mihai Gâdea. După cum se ştie, 
„Antenele” sunt proprietatea controversatului om politic şi de afaceri Dan Voiculescu şi 
vocea acestuia.  N-am putut însă să nu remarc că atunci când „navigând” pe posturi la tv în 
căutarea unei emisiuni interesante, dând peste Antena 3 şi zăbovind să văd ce mai 
inventează şi ce mai pun la cale, am fost surprins de fiecare dată de prestaţia lui Mihai 
Gâdea, fie că eram fie că nu eram de acord cu el. După părerea mea e cel mai bun 
moderator Tv pe care îl avem. Când face politică e toxic, dar când nu face, merită să fie 
ascultat. În ultimele zile mă uit seară de seară la emisiunile lui pe tema pandemiei de 
coronavirus. Sunt pe departe cele mai interesante, mai documentate şi nepolitizate dintre 
programele Tv pe această temă, iar Mihai Gâdea, când vehement, când patetic, este foarte 
convingător. În afară de asta, a condus recent o colectă publică pentru ajutorarea sistemului 
nostru de sănătate şi a strâns, din donaţii publice, suma de 2,6 milioane euro. Felicitări, 
Mihai Gâdea! 

3.04.2020 

TERORIŞTII - Nu e vorba de cei invocaţi şi nedovediţi din timpul Revoluţiei de la 1989, 
ci de o categorie contemporană cu noi, vizibili în fie care zi la toate posturile de televiziune. 
E vorba de reporteri şi moderatori de emisiuni care torturează cu întrebări pe membrii 
guvernului la ale căror conferinţe de presă participă sau pe care reuşesc să pună mâna. 
Încearcă să-i încuie sau să-i pună în dificultate, cu întrebări care vizează amănunte greu de 
memorat de cineva, sau le cer garanţii greu sau imposibil de dat. Întrebările sunt puse uneori 
pe tonuri inchizitoriale. 

Un exemplu în sensul celor spuse mai sus e interviul pe care reportera de la DIGi 24, 
Teodora Tompea, i l-a luat ieri prim-ministrului Ludovic Orban. L-a prins în pauza şedinţei 
maraton a guvernului când acesta ar fi trebuit să mănânce sau să se odihnească. N-a 
impresionat-o deloc figura obosită a primului- ministru, şi l-a bombardat cu tot felul de 
întrebări de genul celor descrise, unele dintre ele, cele referitoare la „cazul” Suceava, fără 
rost, pentru că înaintea interviului ei a fost luat un altul, de o colegă a ei, pe acelaşi post, 
ministrului sănătăţii, care s-a referit pe larg la acest „caz”.  

Într-o altă ordine de idei, se abuzează de timpul unor miniştri, foarte des chemaţi în 
studiourile diferitelor televiziuni. Ieri seară, ministrul sănătăţii a fost pe rând la Digi 24, TVR1 
şi Antena 3 şi pus să răspundă de trei ori aproape la aceleaşi întrebări. Fie-vă milă de ei, 
domnilor şi doamnelor reporteri! Mai lăsaţi-i să şi lucreze sau să se odihnească! 
Ce s-ar întâmpla dacă miniştrii ar refuza unele invitaţii? Cred că atât posturile Tv respective 
cât şi opoziţia ar face mare caz. 
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5.04.2020 
DECLARAŢII CORECTE, CIUDATE ŞI NOCIVE LEGATE DE PANDEMIA DE 

CORONAVIRUS 

1. NICOLAE MANOLESCU (critic literar): ”Am sperat că introducerea situației de
urgență va pune capăt acestui nesfârșit dat cu părerea pe toate media. Tot felul de oameni 
care se pricep la fel de bine ca și mine țin să ne asigure fie de bănuielile lor, fie de teoriile 
lor și așa mai departe. Dar uite că nu s-a întâmplat (...). Cum în marea majoritate a cazurilor, 
e vorba de păreri complet neautorizate, nu e nici o mirare că apar tot felul de fake news, tot 
felul de previziuni ca pe vremuri cu cutremurele, când apăreau tipi la televizor și ne spuneau 
că în cutare zi și la cutare oră va fi cutremur și când cutremurul nu avea loc, nimeni nu-i mai 
chema să-i întrebe de ce și-au dat cu părerea. Eu sunt mai puțin speriat de coronavirus, 
decât de acest virus mediatic, care pune în dificultate o mulțime de sectoare de activitate”. 
Corect! 

2. GIGI BECALI (patron FCSB): „Cum să-mi fie frică de coronavirus? Sunt împărtășit.
Nu mi-e frică. Mă duc în fiecare zi la biserică. Liturghie, Liturghie... Cum să îmi fie frică de 
coronvirus? Se apropie vreun virus sau microb de mine când eu mă rog la Hristos timp de 
două ore la Sfânta Liturghie? Nu poate niciun coronavirus”. Ciudat! 
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3. MARCEL PUŞCAŞ (preşedintele FC Universitatea Craiova): „Mesajul meu pentru
sportivi este simplu. Ieșiți din casă! Antrenați-vă!” Nociv! 
* 

În decursul lunii, s-au mai dat patru Ordonanţe Militare, pe 14.04 s-a prelungit Starea 
de Urgenţă. Pe 27.o4 ni s-a schimbat şi mărit intervalul (intervalele) în care putem ieşi din 
casă şi ni s-a promis că urmează o oarecare relaxarea a condiţiilor de carantină, începând 
cu 15.05. 2020. 

Bilanţul epidemiei la sfârşitul lunii, este următorul: total infectaţi 12.240; decedaţi 695; 
vindecaţi 4017; cazuri active 7528; la terapie intensivă 221.  Nu-i foarte strălucit, dar e mai 
bun decât al ţărilor avansate din Vestul Europei.  

În această lună, preşedintele Klaus Iohanis a ieşit de mai multe ori la rampă cu declarţii 
legate de epidemie, iar primul-ministru Ludovic Orban, a dat mai multe interviuri, pe această 
temă. S-a remarcat puternic ministrul sănătăţii Nelu Tătaru, care a şi crescut foarte mult în 
aprecierea publică, ca urmare risipei de energie pe care o face pentru stoparea epidemiei 
şi a modului de-a comunica. Victor Ponta şi Călin Popescu Tăriceanu , dar şi alţi politicieni 
din opoziţie, au ieşit şi ei la rampă încercând să se remarce, criticând toate acţiunile 
Guvernului. Parlamentul, dominat de opoziţie, a votat câteva legi populiste, menite să 
complice situaţia financiară a ţării, zdruncinată serios de epidemie.  

S-a îmbunătăţit foarte mult dotarea cu echipamente medicale şi a crescut până
aproape de 10.000 numărul testărilor zilnice. 

Un grafic al evoluţiei epidemiei la noi în ţară se poate vedea din graficul de mai jos: 

PERSONALE 
  BALCONUL 

Afară, primăvara se făcea tot mai simţită şi mai vizibilă, în timp ce noi eram obligaţi să 
stăm în casă. Avem două balcoane în care abia încăpeam noi din cauza ghivecilor cu flori 
ale lui Ani, care au ajuns la cifra 115. Ne-am hotărât să rărim florile în unul dintre ele, atât 
cât să încapă un fotoliu, în care să stăm pe rând la soare şi să admirăm renaşterea naturii. 
Balconul e mic şi amândoi n-am încăpea. De la acest balcon am văzut cum au înverzit câţiva 
tei, un plop şi trei oţetari. Oţetarii înverzesc şi înfloresc ultimii. Ai noştri n-au terminat de 



7   Revista MECANICII’61, An 16, # 163, mai 2020 EE 

înverzit, iar cât despre înflorit nici vorbă până acum. Am făcut pariu cu Ani că  odată cu 
înflorirea lor se termină şi pandemia. Am să vă ţin la curent cu fenomenul. 

  VIZITA 
În anul 2001 mi-a fost scoasă glanda tiroidă şi de atunci sunt obligat să iau zilnic un 

medicament numit Euthyrox.  Încă înainte de declararea pandemiei acest medicament a 
început să nu se mai găsească în farmaciile noastre. Rezerva mea era pe terminate. Când, 
odată pe săptămână ieşeam la cumpărături, între orele 11 şi 13, aşa cum ni se permitea, 
făceam şi turul celor cinci farmacii din cartier în căutarea medicamentului. Întrebam: Aveţi 
Euthyrox? Mi se răspundea: „Nu avem”. „Când vă vine?” îi mai întrebam. „Nu ştim.”, îmi 
răspundeau. În această situaţie, am dat alarma. Primi pe care i-am alarmat au fost băieţii 
mei: Mihai în Braşov, Vlad în Târgu Jiu. Mihai a reuşit să facă rost de o cutie şi s-a grăbit să 
mi-o aducă în Bucureşti. N-a vrut să intre în casă, de frică să nu ne infecteze. Am vorbit cu
el din uşa apartamentului. Afurisită situaţie!

Soţia lui Şoso Simescu -  Dumnezeu să-l odihnească! - e internată, din luna noiembrie 
anul trecut, în Bucureşti, într-un centru de tratamente paleative. Înainte de pandemie am 
vizitat-o aproape săptămânal. Odată cu pandemia, vizitele în spitale au fost interzise. Ne-a 
telefonat însă că are neapărată nevoie de o alifie, pe care ne-a rugat să i-o ducem. Am 
procurat-o şi de şi centrul e destul de departe de noi, ne-am dus până la ea pe jos, evitând 
mijloacele de transport în comun, iar ajunşi acolo am fost ţinuţi în stradă, de unde, o 
infirmieră, a preluat de la noi alifia şi ce-i mai dusesem. Ce situaţie! 

  CENACLUL 
Până în 2016, am frecventat regulat Cenaclul Literar „AntiM”, apoi am renunţat, 

concentrându-mă exclusiv pe scrierea ultimului meu roman, care a apărut anul trecut. La 
începutul lui aprilie am fost invitat să particip la o şedinţă online a acestuia. Din curiozitate 
şi pentru a mai „ieşi” în lume, am acceptat.  N-a fost o video conferinţă de genul celor pe 
care le ţin guvernul şi parlamentul în această perioadă, ci am comunicat toţi prin e-mail. A 
funcţionat şi a fost interesant! Încurajat de reuşită, peste două săptâmâni am participat la a 
doua şedinţă şi, probabil, o să particip, în luna mai, la încă două. Ne adaptăm. 

  PLIMBĂRILE 
N-am mai putut suporta să stau o săptămână întreagă în casă. M-am hotărât să ies în

fiecare zi în intervalul orar 11-13 şi să fac un tur al cartierului.  M-am echipat corespunzător, 
cu mască şi mănuşi (între timp, am făcut rost de măşti „de fabrică” pe care le-am cumpărat 
de la o farmacie şi m-au costat 7,50 lei perechea şi de mănuşi, pe care mi le-a adus Mihai) 
şi am avut grijă să nu mă frec de nimeni. La prima ieşire am constatat că aproape mă 
dzvăţasem să merg pe jos.  Am înconjurat de fiecare dată şantierul parcării subterane care 
se construieşte sub Bulevardul Decebal din apropierea noastră, ca să văd cum evoluează 
lucrările. Lucrul pe acest şantier a continuat fără întrerupere, iar muncitorii nu respectă 
distanţarea socială şi nici nu poartă  mănuşi şi măşti. Cu toate acestea n-am auzit să se fi 
îmbolnăvit vreo unul. Faptul m-a făcut să fiu mai puţin speriat că m-aş putea infecta cu 
coronavirus de la poştaşul care ne aduce acasă pensiile şi ziarul la care suntem abonaţi sau 
de la vrăbiile şi porumbeii care se aşează pe pervazul ferestrei noastre de la bucătărie şi de 
la stăncuţele care ne cârâie din oţetari.  

   PAŞTELE 
Toată lumea am făcut Paştele acasă. Slujbele din biserici s-au oficiat fără credicioşi. 

În Sâmbăta Mare, înainte de înviere, ne-am uitat la filmul „Isus din Nazaret” a lui Franco 
Zeffirelli, cu foarte mulţi mari actori mari: Robert Powell, Lorence Olivier, Christopher 
Plummer, Anthony Quinn, Michael York, Rod Steiger, Peter Ustinov, Claudia Cardinale, 
Valentina Cortesse etc. Dacă aş fi asistat la slujba religioasă n-aş fi trăit cu atâta intensitate 
evenimentul. În preajma învierii am primit Lumina Sfântă de la administratorul de bloc, care 
la rândul lui a primit-o de la preotul din cartier, iar la miezul nopţii am ieşit pe balcon cu 
lumânarea aprinsă şi am cântat „Hristos a înviat” 
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În septembrie 2018 făceam un tratament de slăbire la sanatoriul Herghelia de lângă Târgu 
Mureș…Printre cei vreo 60 de pacienți am remarcat un bărbat înalt, cu părul complect alb 
dar cu fața încă tânără, arăta de vreo 50 de ani…Avea un piept lat și puternic și când l-am 
auzit vorbind cu alți pacienți m-a impresionat timbrul vocii lui, situată undeva între tenor și 
bariton și cu o reverberație impresionantă. Când vorbea, vocea lui atrăgea atenția celor din 
jur, încă înainte de a înțelege ce vroia să spună…”Ăsta trebuie să fie un fost cântăreț de 
operă…” mi-a trecut mie prin gând, înainte de a-l cunoaște pe Florian Jianu… 

La Herghelia ziua trecea repede cu diversele tratamente pe care le aveam de urmat, dar pe 
urmă venea seara…cu luna plină care trona pe terasa dinspre munte a clădirii sanatoriului 
…Programul se termina la ora 20.00, după care urma liniștea nopții și somnul, o parte 
constitutivă a tratamentului…Televizor nu exista – și asta o măsură luată pentru a asigura 
desprinderea pacienților de viața lor de toate zilele – așa că…cei mai mulți dintre pacienți 
se supuneau acestei reguli, se inchideau în camerele lor și încercau să doarmă…  

Dar era greu să te supui unui asemenea dictat când toată viața ai lucrat până spre miezul 
nopții…Așa că… Rodica și cu mine…am avut o problemă în plus…Dar noi întotdeauna am 
căutat - și găsit – ceva deosebit, o soluție “mai cu moț”…Nici acum n-am făcut ce au făcut 
ceilalți pacienți,  nu ne-am întors în cameră ci am ieșit pe terasă și am luat-o spre pădure 
căci de acolo se auzeau voci și cântec…Ne-am apropiat și am recunoscut pe simpaticul 
meu coleg de tratament și pe soția lui, Carmen, care cânta și ea. El se acompania la 
chitară…și melodia lor dădea înserării un farmec deosebit…Ne-am așezat și noi lângă ei…și 
când ei au făcut o pauză am început noi să fredonăm o melodie pe care eu o știu din 
copilărie, dar a cărei origină îmi scapă. Versurile sună așa: 

Din val în val 
Și de furtuni istovit 
Scumpa mea iubită 
La tine eu am venit. 

Ca să-ți aduc 
Cel mai frumos ideal: 
Inima mea  
Averea unui biet marinar ! 

Haideți pe mare 
Hai să plutim ! 
Cu înfrigurare  
Să rătăcim ! 

Un aspect inedit al creativității 
 artistice populare în România 

Sursa: MECANICII’61, anul 16, # 163, mai 20202 EE   Radu MIHALCEA 
Ț
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Astea sunt - desigur – reminiscențe ale vieții mele de constănțean, care a avut de a face cu 
vapoarele și cu marinăria în primii 32 de ani de viață…dar nu au de a face cu subiectul 
anunțat în titlu…Dar așa am reușit să strângem legăturile și să devenim prieteni…familia 
Jianu simțind că și în piepturile noastre bate o inimă sensibilă la melodiile românești 
originale…Ne-au răspuns imediat cu o melodie și cu versuri scrise chiar de Florian: 

MUNTELE IUBIRII 

        Prieteni dragi aş vrea să vă anunţ 
Că visul meu se va-mplini curând 
Că voi pleca să vieţuiesc în munţi 
N-am să mai las în urmă nici un gând.

    Refren: Hai să trăim pe al „iubirii munte” 
   Într-o cabană printre norii grei 
   Şi o chitară seara, seara să ne cânte 
   Să adormim în cântecele ei ! 

Vă las din partea mea oraşul trist 
Cel plin de fum şi de noroi pe străzi 
Nu-mi pare rău că n-o să mai exist 
Mă-nchid pe munte cu-n noian de prăzi. 

În mijlocul naturii să-mi adun 
Întreaga bogăţie ce-o mai am 
Iubita am s-o iau şi-apoi la drum 
Voi reveni probabil peste-un an. 

Iar în cămin să punem ceva lemne 
Şi să troznească surd, din ceas în ceas 
Când noaptea peste munte se aşterne 
Tăcută şi sfioasă, fără glas.  

Am petrecut multe seri la poala pădurii, ei cântând melodii originale și noi fredonând pe 
lângă ei…Așa am aflat de o altă pasiune a lor : skiul alpin și…în general, excursiile pe 
munte! Și aici ne-am potrivit fiindcă atât Rodica cât mai ales eu am petrecut zile nenumărate 
pe pistele montane, alunecând la vale și auzind – în imaginație, desigur – melodii minunate, 
atribuite stării de excitație pe care ți-o provoacă viteza când aluneci pe zăpada imaculată, 
în plin soare și …în liniștea totală de pe munte…Încă și mai demult, pe când eram studenți, 
visam să plecam la sfârșit de săptămână în Bucegi…dar n-am făcut-o nicio dată… 

Așa am aflat că și familia Jianu – originari din Craiova dar acum locuind in Arad, ambele 
orașe de câmpie – se duc cu regularitate la munte unde se întâlnesc cu alți amatori de 
alpinism și…de muzică ! Acolo, în singurătatea și liniștea cabanelor alpine, după o zi de ski 
– sau numai de rătăciri pe cărările de munte - se adună seara în jurul focului din cămin
și…cântă ! Una dintre melodii – pe care nu am cum s-o reproduc aici – are următoarele
versuri, scrise de Dorel Moldovan:

În munți s-au pus troiene de zăpadă 
Cărările de munte parcă tac. 
Zăpezile mai albe aș vrea să cadă 
Amintiri îmi caut în rucksac. 
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Și dacă viața-mi este trecătoare 
Pe creste noi suntem nemuritori. 
Cu schiurile prinse în picioare 
Prin sate au pornit colindători. 

Si am venit în strai de sărbătoare 
Montaniarzi căliți și moroșeni. 
Și în rucksacul meu mai am o floare 
Să ne amintim că suntem pământeni. 

Pornim colindul dorului de munte 
Bocancii urcă greu și-s lunecoși. 
Și crestele ne-așteaptă mai cărunte 
Echipaj format din eschimoși. 

Notez toate versurile acestea ca să nu se piardă, să rămână cumva pentru posteritate fiindcă 
nu știu, nu cred că au fost publicate undeva…Ele sunt o expresie a puterii creatoare a 
poporului român, mult timp oprimată de mizeriile de după război dar care renaște acum cu 
toată forța… 

* 
Un an și jumătate mai târziu, în ianuarie 2020, eram din nou în tratament întro instituție 
similară, la Podiș, lângă Bacău. Era vineri dupăamaiaza și noi ne pregăteam de un sfârșit 
de săptămână plictisitor – sâmbata și duminica nu se făceau tratament iar Bacăul…nu ni se 
părea prea atractiv…Auzim pe cineva bătând la ușă : « Vă caută cineva, veniți jos, în 
hol ! »… 
Ei, na, cine să ne caute pe noi ?  
Coborâm și…pe cine vedem ? Pe familia Jianu ! 

Ce bucurie ! La așa ceva nu ne așteptam ! Au venit de la Arad până la Bacău… ? 
Formidabil ! Și au venit să ne vadă ? Cu totul extraordinar ! Bucuria a fost și mai mare când 
ne-au spus că au venit să și cânte ! Ei, nu…că asta a întrecut toate așteptările !  

Ne-am suit într-un taxi – în mașina lor nu mai aveam loc – și am mers la un restaurant, al 
cărui patron – un armean stabilit în România – organizase o seară muzicală ! Ne-am așezat 
într-un colț de masă – localul era arhiplin - și am ascultat mai întâi un bard local prezentându-
și programul…Foarte frumos, foarte original, fără manele, cu mult bun simț, cu acea pasiune 
tipică care face deliciul celor al căror inimă bate românește… Când trăiești în străinătate 
simți imediat acest inegalabil specific autentic… 

Apoi Florin își ia locul și începe să cânte o melodie dedicată și intitulată “Soției mele”, 
compusă chiar de el, pe versurile lui Mircea Iacob: 

Am înțeles de mult că fără tine 
Bolnav îmi este trupul, mintea și chiar gândul 
Trecut prin multe generații.  
Fără iubirea ta e sterp pământul. 

Am înțeles de mult că fără tine 
Nu pot să mor, să-nviu nici să trăiesc 
Am înțeles că-n verdele de primăvară 
Am fost născut să te iubesc. 
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Am înțeles de mult că fără tine 
Nici anotimpul nu mai stă în an. 
Și dincolo de rai, de iad , de tot ce-i rău și ce e bine 
Te voi iubi de-a pururi pământean. 

A doua zi de dimineața am plecat spre Târgu Ocna : pe scena din salina locală urma să se 
desfășoare concursul muzical – sau întâlnirea prietenească – a celor care se numesc ei 
înșiși 
‘montaniarzi’. Mișcarea lor a început de prin anii ’80: la început se organizau numai 
concursuri de orientare turistică dar foarte curând acestea au fost completate cu manifestări 
muzicale. Tradiția s-a păstrat cu toate schimbările politice care au avut loc: în prezent sunt 
cam 35 de formații artistice din diferite orașe din România care atât organizează – în regie 
proprie - aceste manifestări cât și participă la ele. Nu există o obligație de a participa la toate 
întâlnirile: fiecare formație își alege localitatea pe care vrea s-o viziteze, se prezintă acolo 
și...ia parte la marea bucurie de a cânta împreună, de a fi împreună, de a sărbători un sfârșit 
de săptămână alături de prieteni pe care-i cunosc de mult și de care sunt legați de aceiași 
pasiune: interpretarea muzicii românești originale... 

Ajuns în Târgu Ocna am căutat un afiș care să anunțe evenimentul: n-am găsit nici unul! Cu 
toate că mișcarea montaniarzilor contribuie substanțial la dezvoltarea culturii românești, ea 
nu este băgată în seamă de nici unul din forurile naționale sau locale care administrează 
fondurile dedicate culturii...Cât despre ziariști...ei se mulțumesc să prezinte publicului cititor 
crime, violuri, furturi, procese si eșecuri politice de parcă asta ar fi toată România...Pentru 
cultura românească originală – cea care reflectă sufletul românului, esența românismului - 
nu mai este loc în paginile ziarelor...de parcă națiunea română ar fi formată numai din 
criminali, hoți, obsedați sexual și politicieni ratați...  

’Ce păcat’...mi-am zis eu în drum spre salină dar...a trebuit să-mi schimb părerea după 
terminarea concertului: entuziasmul de care au dat dovadă participanții, pasiunea pe care 
au afișat-o, plăcerea de a fi împreună pe care au manifestat-o tot timpul ...multe dintre 
acestea ar fi dispărut dacă această manifestare ar fi fost încorsetată în paragrafele 
birocratice ale vreunui regulament oficial, gândit în vreun birou din București de funcționari 
al căror suflet nu a tremurat nicio dată la o asemenea manifestare, de birocrați care nu știu 
să cânte la niciun instrument și nici nu sunt în stare să fredoneze vreo melodie... Mai bine 
fără ei, birocrația românească a distrus prea multe în România! 

La Tg. Ocna au participat 15 formații: fiecare a avut câte 15 minute la dispoziție ca să 
prezinte muzica și versurile cu care s prezentau la concurs...Cu pauze cu tot, spectacolul a 
durat vreo 5 ore pline de bucuria așteptării următorului concurent și de cea a plăcerii de a 
asista la o manifestare spontană, liberă, originală...Denumirile formațiilor sunt originale și 
reflectă coloritul local, ca de exemplu:  „Focul viu” din Vrancea, „Creasta Cocoșului” din Baia 
Mare  sau „Pelendava” din Craiova... Pelendava este denumirea unei cetăți romane aflate 
în locul unde se găsește acum Craiova...Teribil! 

Cea mai mică formație a constat dintr-un singur cântăreț... cea mai mare formație a fost cea 
din Baia Mare, cu vreo 20 de interpreți. O formație a fost constituită din 3 copii de vreo 12 
ani, o altă formație a fost compusă exclusiv din femei...Dar toți au fost cuprinși de un 
entuziasm molipsitor, care i-a adus de pe meleagurile lor aici la Tg. Ocna...ca să petreacă 
două zile alături de prietenii lor de credință ...muzicală.  
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Formidabil mi s-a părut ce s-a întâmplat la plecare: localnicii au fost primii care au luat 
autobuzul...iar muzicienii au trebuit să aștepte până a venit următorul...Să aștepte? 
Nuuuu!...Ei au cântat tot timpul, toți împreună, antrenați de elanul formației „Creasta 
Cocoșului, care dispunea de două instrumente muzicale și de un entuziasm de nedomolit. 
Numai cât timp au călătorit cu autobuzul au luat o mică pauză...dar după ieșirea din mină 
au continuat să cânte, mai întâi pe platou, pe urmă în restaurantul hotelului și apoi până 
seara târziu... 

Atâta pasiune și devotament nu s-ar fi putut menține dacă totul ar fi fost organizat oficial: 
probabil că a fost nu numai pasiunea pentru muzică ci a fost simțământul de libertate, trăită 
din plin, care i-a animat pe toți...Drept recunoaștere și ca mulțumire pentru elanul lor de 
nestăvilit, redau aici textul melodiei lor preferate „Toamna pe Suior”, versuri de Radu 
Pietreanu:  

Un bucium cheamă stins în Maramureș 
Și codrii îi răspund din depărtare.  
Strămoșii vin doinind, năvalnic iureș 
În munții nordului e sărbătoare. 

Castele de zăpadă ard în jocuri 
Și strălucesc în umbra țării brazii 
Carpații și-au aprins pe creste focuri 
Să vină în Baia Mare montaniarzii. 

Când vezi covor de frunze pe cărare 
Miroase a castane și a vin. 
E toamnă la Suior și-n Baia Mare 
E toamnă peste arcul Carpatin. 

Și peste Munții Oașului, călare, 
Apare Pintea, îmbrăcat în crai.  
S-aducă țării salutare
Țăranii îi întâmpină-n alai.

Și dacă avem cărări de dor pe frunte 
Și-n Maramureș astăzi ne scăldăm 
Chitarele să sune sus la munte 
Iar noi prietenia s-o cântăm. 

Minunate versuri, scrise din inimă, pline de dragoste de țară, de prietenie și de dragostea 
pentru muzica pe care ei o trăiesc din plin...! Nu, amestecul birocraților nu este de dorit: 
aceasta este o manifestare a poporului român liber, stăpân pe soarta, pe gândurile lui și pe 
vorba lui...De aici, din mijlocul acestor oameni se poate naște o mișcare națională care să 
ducă la schimbarea în bine dorită de români...  
Următoare manifestare de acest gen a avut loc sâmbătă 7 si duminică 8 martie la 
Călimănești și a fost organizată de clubul local Lira Carpatina Vanturarita.  Au participat 430 
de persoane și a fost creata aceiași atmosferă entuziastă pe care am trăit-o și eu la Tg. 
Ocna!... Si vor mai fi și altele... 
Cea pe care mi-am notat-o eu va avea loc sâmbătă 22 și duminică 23 august la Baia Mare... 
23 august...hmm!!...vă mai aduceți aminte, nu?  
Dar pentru mine 23 August are o altă însemnătate: pe 23 august 1972 eu am plecat din 
România, acum aproape 50 de ani...În vara asta...poate...o să mă întorc...? 
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Poate de data asta veniți și voi să vă întâlniți cu montaniarzii, voi, cei din România? Sau 
poate ar fimai bine să-i invităm să vină ei aici, în USA?  

   Florian Jianu la concursul de la Tg. Ocna 
 Numărul de telefon al lui Florian Jianu est 
e 0040 722 803 209: pentru multe informații  
vezi mai jos. 
 

Înregistrări ale manifestărilor se pot găsi in Internet: 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2426848617635766&id=100009319548702&

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2793901620732862&id=100003391535770& 
sfnsn=mo 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2420283054958989&id=100009319548702&
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 Radu MIHALCEA 

În anul doi de studii (1957-58) am stat într-o cameră a căminului 303 cu 9 alți colegi: printre 
ei se numărau Neagoe Petre și Mihai Paraschivescu (decedați, Dumnezeu să-i odihnească 
în pace), Farsch Hans (Cine știe ce mai face Hans?) Borlan Titus și Bone Stan (zis Bonelu’), 
cei doi eterni adversari la șah fără piesele de șah, jucând numai din imaginație și...alți 
câțiva...de care nu-mi mai amintesc...Cine își mai aduce aminte de ei?  

În afară de șah, Bonelu’ mai avea o pasiune: astronomia! Știa denumirile a o mulțime de 
stele și de constelații, ne povestea mereu câte ceva nou despre...erau atâtea lucruri noi pe 
vremea aceea! De aceea îi dedic lui acest material, tradus din revista franceză Science et 
Vie nr. 1228 / ianuarie 2020 cu titlul original Premieres chroniques de l’outre-monde care s-
ar putea traduce Cronici originale ale unei alte lumi.  

În articol este vorba de sondele americane Voyager 1 și Voyager 2, lansate în 1977 și care 
au realizat o premieră mondială: au traversat prima dintre cele două granițe ale sistemul 
solar, după care nu se mai simte presiunea provocară de radiația solară: au ieșit în afara  
heliosferei. Sondele au avut nevoie de 35 respectiv de 41 de ani ca să ajungă așa de 
departe...  Asta este o știre care – în camera de la căminul 303 unde locuiam - ar fi produs 
discuții pasionate până mult după miezul nopții... Poate că Bonelu se va simți acum atras 
de această știre formidabilă și va părăsi refugiul lui de lângă Giurgiu ca să revină în centrul 
discuțiilor noastre pasionate despre... astronomie și despre dezvoltarea tehnicii? 

Heliosfera se întinde până la 119 UA (unitate astronomică, egală cu distanța de la Pământ 
la Soare). Voyager 1 se află acum la o distanță de 148 UA iar Voyager 2 la o distanța de 
122 UA de Soare. Până la cea de a doua graniță a sistemului solar – după care nu i se mai 
simte atracția gravitațională– mai este încă departe: acesta se află la 20.000 UA! 

Sondele au fost calculate pentru o durată de funcționare de 5 ani dar acum – după 43 de 
ani - încă mai funcționează! Fiecare dintre ele este dotată cu un reactor atomic care asigură 
temperatura de funcționare a aparatelor din interior  - temperatura spațiului cosmic este de 
– 650C! - și energia electrică necesară menținerii legăturii radio cu stația de urmărire de pe
Pământ. Combustibilul rămas în sonde mai ajunge pentru încă 5 ani de funcționare...așa că
vom mai auzi câte ceva despre aceste sonde care însă nu vor ajunge (în stare de
funcționare) să se elibereze de atracția gravitațională a soarelui și să fie atrase de alte
stele...

În drumul lor atât de lung, sondele au trecut pe lângă planeta Jupiter și au fotografiat sateliții 
acesteia, descoperind vulcanismul satelitului Io și suprafața acoperită de gheață a satelitului 
Europa. Pe urmă - în 1981 - s-au apropiat de Saturn, ulterior – în 1987 și 1989 Voyager 2 a 
transmis fotografii ale planetelor Uranus și Neptun...și a călătorit mai departe...Pe drum au 
constatat scăderea intensității „vântului cosmic”, acea emisie continuă de particule ejectate 
de soare sub formă de plasmă care – o dată cu distanța – se difuzează într-un volum tot 
mai mare...Astfel sondele au găsit unde se află limita exterioară a heliosferei, cea până la 
care ajunge radiația solară: la cca. 18 miliarde de km distanță de acesta! Heliosfera 
formează o sferă  în jurul Soarelui și îl însoțește pe acesta în deplasarea lui prin cosmos, 

Omagiu lui Bonelu’ 
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cu viteza de 90.000 Km/h. Ea este deformată în direcția deplasării Soarelui - datorită 
presiunii dinamice a radiațiilor din spațiul interstelar - și alungită în direcția opusă, ca o 
picătură de apă de ploaie care cade spre Pământ.  

La o distanța de 1 UA de limita heliosferei se remarcă o încetinire a radiației solare și 
începând cu cca. 0,6 UA se remarcă o schimbare de direcție a acesteia, de parcă s-ar fi 
lovit de un zid: zidul acesta este real și este format de radiația cosmică, dată de alte stele... 
Densitatea mediului în această zonă crește brusc de la 0.002 la 0,04 electroni/cm3... ceea 
ce s-ar putea explica prin faptul că radiația cosmică provoacă o comprimare a plasmei la 
granița heliosferei... Dincolo de această zonă, în mediul interstelar, compoziției plasmei se 
schimbă total: protonii, electronii și ionii de joasă energie proveniți din Soare dispar și în 
locul lor apar protoni de înaltă energie, caracteristici razelor cosmice intergalactice. 
Temperatura plasmei variază între de 30.000 – 50.0000C  dar mediul interstelar are mai 
departe o temperatură medie de – 600C: densitatea materiei este atât de mică încât spațiul 
interstelar nu se poate încălzi nici în prezența unor particule cu temperatură atât de ridicate! 
Intensitatea câmpului magnetic în afara heliosferei este de 2-3 ori mai mare decât în 
interiorul ei... 

 * 
Formidabil, nu? Cât de departe au mers sondele acestea, cât de mult a evoluat tehnica și 
au evoluat cunoștințele lumii de când noi am terminat facultatea! N-am îmbătrânit degeaba, 
am contribuit și noi – cumva, fiecare în colțișorul său – la această explozie de cunoștințe pe 
care le-am etalat aici, ca o mănușă aruncată în ringul luptelor între colegi, dominat de 
Bonelu’! 

Toate bune lui și tuturor celorlalți colegi, indiferent dacă au locuit la cămin sau nu, indiferent 
daca au stat în camera aceea...sau nu! Să trăiască toți Mecanicii61! 

Bonelule...poate zici și tu ceva? 

NR. Bonelu’  în septembrie 2011, 
 50 de ani de la absolvire ! 
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  Dragi colegi, mulți dintre voi au cunoscut-o pe prietena mea Elvira Zahalca, la vreo două 
dintre întâlnirile noastre de la Macedonia. Ea și soțul ei Traian mi-au fost colegi de serviciu 
pe șantierul Energomontaj Brazi, adică prin anii’70, apoi, după ce eu m-am întors din Anina, 
la Antrepriza București Sud.  
Casa ei părintească, adică a familiei învățătorilor Petrescu, se află și azi în satul Lița de 
lângă Turnu Măgurele. Ea a copilărit acolo până când a plecat la studii la Politehnică, în 
București. Fratele ei cu câțiva ani mai mare, Dimitrie, care tocmai împlinise 83 de ani, a fost 
profesor de matematici și locuia singur în Turnu Măgurele, într-un apartament la bloc.  
Săptămâna trecută, pe 6 aprilie, în plină pandemie, pe Elvira a sunat-o o vecină de-a lui, ca 
să-i spună că fratele a fost găsit decedat în apartamentul lui. Elvira a fost disperată pentru 
că nu se simțea în stare să plece la drum ca să rezolve tot ce urma să fie de rezolvat, nici 
nu știa măcar dacă microbuzul spre Turnu Măgurele mai funcționa. 
A avut ideea să-l sune pe primarul din Lița și să-l roage s-o ajute cumva. Îl știa vag, printre 
copiii cu care se juca fiica ei, care azi trăiește în Franța, dar care a fost crescută de bunici 
până a terminat școala primară. Pe vremea aceea, satul Lița era încă plin de copii, azi rar 
mai aleargă câte unul pe ulițele satului. 
Primarul a luat legătura cu omologul său din Turnu Măgurele, pe care l-a rugat să dispună 
să i se trimită cosciugul cu o mașină mortuară. Primăria din Turnu Măgurele s-a ocupat de 
tot ce a însemnat declararea decesului, inclusiv imbălsămarea și trimiterea cosciugului cu o 
mașină mortuară la Lița. Urmează ca atunci când Elvira va ajunge acolo, mai la vară, ca să 
ridice certificatul de deces, va plăti primăriei cheltuielile aferente. 
Primarul din Lița a îngrijit o slujbă în biserica din sat și așezarea defunctului în cimitir, alături 
de părinții și de soția lui. Elvira a ținut legătura toată ziua aceea cu primarul din Lița și în 
final, când totul a fost rezolvat,  i-a mulțumit așa:  
„Mulțumesc domnule primar, mulțumesc mult din partea mea, dar și din partea părinților mei 
care ți-au fost învățători, și mulțumesc și din partea bunicului meu, care a fost prieten bun 
cu bunicul tău.”  

Sursa: MECANICII’61, anul 16, # 163, mai 20202 EE     Corina Firuță  
Ț
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POSIBIL GHID ÎMPOTRIVA SMINTIŢILOR 
POSSIBLE GUIDE CONTRE LES TARÉS 
POSSIBLE GUIDE AGAINST THE MAD 

”Alexandru Trifu este un artist la marginea marginei, departe de căile artistice convenționale, 
unde libertatea este totală.” Așa se definește pictorul elvețian de origine română Alexandru 
Trifu, cunoscut în lume datorită expozițiilor sale prezente în mari muzee.  
Nu știu cum a ajuns la editura noastră, i-am tipărit anul trecut albumul Orient. Occident - 
Transcendențe, care este o carte interesantă. Anul acesta am cam rămas uluită de lucrarea 
pe care ne-a propus-o. Dar și-a plătit-o și cum nu stăm chiar pe roze, am acceptat comanda. 
Dar nu numai atât, deși desenele sunt originale, ciudate, textul este al unui gânditor. 
”În această societate mondializată unde puterea aparține nebunilor buni de legat, 
impostorilor, inculţilor, cinicilor și lăcomiei reptilienilor ce aleargă numai după bunuri 
materiale și onoruri, în această lume ce speră să se salveze practicând amnezia selectivă, 
nu există decât o singură cale de rezistență credibilă: mimarea nebuniei, 
disprețul,deriziunea și totul asezonat cu mult humor, râs, UN RÂS COSMIC .” 
      Vă reproducem mai jos doar o imagine din cele 19 din albumul editat în februarie 2020, 
p.47.

The Praise of Folly. Yes, dear fools, I watch this  two-legged sheep with contempt.Elogiul nebuniei. 
Da, imbecilii mei. Privesc cu dispreţ această bipedă canalie de oaie. 
Eloge de la Folie. Oui, mes imbéciles, je regarde avec mépri cette canaille de mouton bipède. 

17



  Revista MECANICII’61, An 16, # 163, mai 2020 EE 

SĂ NU UITĂM 
TRECUTUL

Sursa: MECANICII’61, Anul16, #163, mai 2020 EE  Ozy Joel 

        De luni de zile ma tot intreb daca sa scriu aceste randuri, daca ele vor interesa 
pe cineva dintre colegi si-n general dece sa scriu ? 
Pentru a fi sincer ceea ce voi scrie aici nu intereseaza pe nimeni din jurul meu, in 
Israel, cunostinte, prieteni, care au ramas in viata. 
Vorbind la telefon cu colegul nostru Popa Adrian despre subiectul pe care doresc sa-
l scriu si exprimand-mi ezitarea, m-a intrebat :" Ai de tras ceva concluzii din cele ce 
vei scrie? Daca da,scrie". 
Avand convingerea ca se pot trage invataminte din randurile mele mi-a fost clar ca voi 
scrie in momentul cand voi avea timp liber. 
Acest moment a sosit odata cu izolarea fortata datorata virusului CORONA care a 
schimbat atatea lucruri vitale in viata noastra. 
Mailuri din toate locurile,locale,internationale, vorbesc despre Corona si printre ele 
citesc cele scrise de o minte luminata din Romania: Prof.Ioan Aurel Pop, Presedintele 
Academiei Romane. 
Un text in care ia apararea " Periculosilor batrani" (probabil citit de voi) si altul in care 
vorbeste depre necesitatia educatiei care are nevoie de profesori, dascali,care sa fie 
apostolii neamului,modele de urmat,oameni integri,fara compromisuri. Foarte 
frumos,inteligent si nu departe de subiectul despre care voi scrie. 
Nu m-am indoit niciodata ca sant valori intelectuale mari si-n zilele noastre in 
Romania. In consecinta ma apuc de scris. 
Sotia mea ,Erica, a terminat Fac. de Filozofie in anul 1962 si a avut sansa sa fie 
inconjurata de colegi,prieteni ,profesori,de mare valoare academica care la diverse 
intalniri cu ei I s-a oferit una din cartile scrise de ei. In rest si eu am primit carti cu 
subiecte care n-au fost inginersti dar in a caror citire m-am adancit. 
Cartiile pe care le voi enumera ,au fost cititite de mine cu multa atentie si m-au 
condus la cele ce voi scrie. 
Bineinteles ca am trecut peste notiunile GENERICE care apartin strict sociologiei 
si filozofiei si nu sunt de competenta pregatirii mele ingineresti . 
M-am bucurat numai de atingerea ideilor care au caracterizat personalitatiile si
preocuparile numelor intalnite si confruntarea celor scrise despre ei de catre diversi
autori.
Lista cartilor de referire:
1- Prof.Ion Zamfirescu (n.1907 Craiova-m.2002)-Seful Catedrei de Filozofie si
Cultura la Univ.Buc. "OAMENI pe care i-am cunoscut".(1989)
2- Acad.Gh.Al.Cazan- "Dincoace de Maiorescu".(2005)
3- Acad.Gh.Vladutescu –"Filozofie si Politica 1957-1962 " (2003)
4-Acad.Ion Ianosi-"Cronica unei vieti"
5- Marius Mircu (fratele Acad.Solomon Marcus)-"Ce s-a intamplat cu evreii in
Romania (Vol.1,2.3) "
6- Acad.Alexandru Surdu (Vicepresedinte al Academiei Romane) –"Filozofia
romaneasca"
7- Prof.Paul Cornea (Dr.in Filologie,Decan Fac.Litere, Ministru)-" Ce a fost, Cum a fost
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"(2013) 
8- Dr.Leon Volovici-"Ideologie nationalista si antisemitism in viata intelectuala
romaneasca din anii '30 " (1993)
Deci,voi incepe sa va impartasesc cate ceva din cele citite in aceste carti.
Intr-o seara in care somnul intarzia sa vina, fiind oaspetele colegului( prieten ) nostru
Popa Adrian am scos din bibioteca lui cartea Prof.Ion Zamfirescu care m- a cucerit si-
n final am primit-o cadou.
Am inceput sa citesc in acea seara incepand cu ultimul capitol al cartii in care autorul,
proaspat profesor la Liceul Lazar(unde fusese elev) povesteste atmosfera ce domnea
in cancelaria liceului in anul 1929. Pe mine care in paralel cu ingineria am avut o
cariera lunga de profesorat si deci am facut comparatii cu inceputul carierei mele in
invatamant,tot ceea ce am citit m-a fascinat. Citeam ca Directorul liceului a intrat in
cancelarie sa-l prezinte pe noul profesor(lucru necunoscut mie).Deasemenea o
noutate pentru mine a fost sa citesc ce examene grele sustineau viitorii profesori de
liceu in fata unor profesori universitari.
Descrie autorul in continuare atmosfera de seriozitate ce domnea in
cancelarie,valorea stiintifica a profesorilor ,multi cu lucrari stiintifice déjà
publicate, cu studii la Sorbona.
Multe referiri au fost cele legate de imbracamintea corecta a cadrelor didactice si a
prieteniilor legate intre unii profesori.
In acele momente ma gandeam la amintirile mele de elev de liceu la Matei Basarab
si-mi revedeam profesorii in aceasi lumina.
Ulterior, acasa, am continuat sa citesc in carte amintirile autorului legate de
multi,foarte multi OAMENI DE MARE CULTURA intalniti in lunga lui cariera
academica.
In anul 1986 , anul aparitiei acestei carti ,majoritatea celor enumerati in carte nu mai
erau in viata (profesorii lui,prietenii lui) dar dupa afirmatiile lui " i-au procurat fericiri
spirituale si modele de umanitate" si ii considera " scumpe chipuri ai culturii
romanesti ".
In carte sant amintite 22 de personalitati(fiecare din ele sunt nume inscrise adanc in
cultura romana) si bineinteles ma voi limita a aminti numai o parte din ei. Las cititorilor
sa se intereseze de cei pe care nu-I voi aminti.
Vreau sa remarc, ceea ce m-a cucerit in carte : descrierea personalitatii stiintifice
e facuta fara a atinge aspectele politice ale vremii in care au fost

implicati,da sau nu persoanele respective. In acelas spirit,fara a introduce nuante 
politice ( deci in spiritul revistei noastre) voi face si eu descriera lor. Imi amintesc 
totusi afirmatia unui poet israelian care-mi spunea " chiar si cafeaua ce o bem zilnic 
are iz politic". 
Inteleg sa vorbesc despre fiecare din ei folosind si nuantele in care au fost vazuti 
de autorii cartilor enumerate (nu intotdeauna usor deoarece proverbul 
romanesc:"nimeni nu-I profet in orasul lui" l-am realizat in citirile facute). 
1-Prof.Dimitrie Gusty (n.1880 Iasi-m.1955 Buc.)
Sociolog cu-n camp larg de initieri laterale (filozofie greaca,logica,psihologie)
M-a fascinat descrierea elegantei cu care se prezenta la catedra, sobrietatea pe care
o impunea, om de doctrina cu functii statale, pedagog(nu numai vorbitor de la
catedra),sociabil(isi invita prietenii la ceai).
Ca profesor a facut cercetari monografice pe baza unor expeditii pe teren cu
zeci de colaboratori.
In ceea ce priveste sistemul lui de gandire in sociologie:

1- conceptul lui de cultura avea ca obiectiv cercetarea satului romanesc in ideia
conducatoare ca satul romanesc este un microcosm care poarta in el germenii 
intregului microcosm social(!!). 

2- conceptul de fenomen romanesc
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3- vedea internationalismul ca ceva necesar pentru umanitate.
4- in ceea ce priveste Natiunea: o natiune poate exista in masura in care isi

impune sa fie si sa simta obligatia culturii . 
5 –de asemenea a se vedea " STIINTA NATIUNII" ca o disciplina speciala 

a sociologiei 
Campaniile lui stiintifice la tara l-au condus si la concluzii in care erau mici conflicte 
de atributii dar……cursurile lui,ideile lui au condus la constituirea unei scoli 
romanesti de gandire sociala. 
Datorita atmosferei incarcate de probabilitate a celui de al doilea razboi 
mondial s-a produs o stagnare in realizarea ideilor lui. 
Ideile lui sociale enuntate mai sus si efortul in realizarea lor il fac pe prof Gusty sa fie 
considerat fondator al stiintei sociologice in Romania. 

2-Constantin Radulescu Motru(n.1868-m.1957)

Nu este usor pentru cine vrea sa scrie ceva concludent despre C.R.M sa gaseasca 
un numitor comun de informatii in literatura de specialitate fara sa se implice  in ideile 
de multe ori controversate despre acest mare filozof. 
Cert este c-a fost un far de orientare pentru multe generatii de filozofi.Criticat de unii 
pentru anumite idei, dar de cei mai multi apreciat la justa valoare. 
Era cunoscut pentru tinuta lui eleganta si impunatoare. Originar din Mehedinti era 
cunoscut de liceenii din Craiova prin cartea lui " Curs de psihologie" in care elevii 
gaseau idei moderne .Alta carte a profesorului despre care se vorbea mult a fost 
"Puterea sufleteasca" in care protesta impotriva intelectualilor dispusi sa explice viata 
si dezvoltarea umana prin schema darwinista. 
Se facea ascultat prin tonul sau linistit si egal, sfatos si prin simplitate si sinceritate. 
Nu era orator. Avea o disciplina in gandire mergand din aproape in aproape. 
Exista o "Grupare" a profesorilor de filozofie,el fiind printre conducatori 
ei, care in 1934 la " Primul congres roman de filozofie" au cerut :Intemeierea catedrei 
de filozofie in licee. 
Se pleca de la ideia ca spiritul filozofic reprezinta o necesitate morala ,o putere 
intelectuala in masura ca odata cu constatarea materiala a unui lucru sa ne dezvaluie 
si perspectiva acestuia. A criticat xenofobia,antisemitismul,rasismul. Cartiile lui il 
relevau ca ideolog,indrumator de constinte punand accent pe 
energie,munca,vointa,cultura. 
In ultima lui carte "Romanismul" afirma ca : 
-"societatea si cultura romaneasca se resimt de pe urma unor greseli din sec.19 
,in perioada de intemeiere a statului nostru roman". 
-"Am fost prea tributari unor influente europene.Imprumuturile din Apus au continuat 
decenii de-a randul fara sa ne intrebe daca institutiile corespundeau sau nu cu firea 
poporului roman. S-a transplantat nu propriu zis o cultura,ci mai mult,o civilizatie". 
In acest lucru Motru vede " o drama psihologica in viata nationala". 
"Spiritualitatea pasoptistilor a fost conceputa in mare masura pe interesele 
burgheze si urmarile se vad: santem nevoiti sa traim o viata nefireasca". 
Solutia data de el: " Ne trebuie un crez care sa scoata la lumina virtuti ale cugetului 
autohton.Asta implica :intrecerea prin munca , sa ne cunoastem pe noi insine.Deci 
avem nevoie de Romanism.  
In ce consta asta : 
-"remedierea a doua mari greseli suferite in sec.19 : 
1-lipsa de incredere in virtutiile neamului,
2-o prea mare usurinta in imitarea strainatatii.
Putem organiza din nou statul nostru taranesc d.p.d.v sanitar,administrativ si 
economic pentru a face din el o fortareata a neamului .
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Avem destule inteligente in diferite paturi ale populatiei pentru a realize cu ele o noua 
scoala atat la sat cat si la oras.Este timpul ca dupa intregirea neamului sa ne afirmam 
si credinta in valoare a neamului." 
In revistele de specialitate au aparut si opinii critice la aceste afirmatii, inclusiv in teza 
de doctorat a autorului cartii (Ion Zamfirescu). Referent oficial fiind chiar Motru ,NU s-
a contrariat de obiectiile critice, aceasta ar fi fost impotriva firii sale 
generoase,intelegatoare,fara vanitati, militand pentru afirmarea personalitatii. 
Autorul ii poarta lui Motru un pios sentiment de recunostinta. 
Ulterior si C.R.Motru a recunoscut ca pasoptismul isi are partea sa de insemnatate 
in creerea statului roman modern,insa ca spiritualitate n-a stiut sa treaca praguri. 
La batranete a avut greutati materiale fiind acuzat de tot felul de acuzatii, de multi 
filozofi nerecunoscute. 
Vreau sa inchei aceasta pezentare suscinta a marelui filozof roman cu cuvintele lui 
din care se pot invata multe : 
"Am facut cat am facut…am gresit…si am avut dreptate atata cat am avut….Viata ar 
deveni sarbada si mersul ei spiritual ar ingheta,daca ar fi ca toti sa avem intotdeauna 
dreptate…Eu acum sant la sfarsit de drum..Este randul altora..In ce ma priveste,sunt 
dator sa multumesc multora..Am avut fericirea sa ma simt inconjurat de dragoste,de 
respect,chiar si din partea unora care gandeau intr- alt fel decat gandeam eu..Ce ar fi 
putut sa-si doreasca mai mult un om ca mine ? Desi izolat si batran o nadejde nu ma 
paraseste. Noi,trebuie sa existam…,ce stiu este ca santem si ca ramanem…sa 
indeplinim ceea ce se cheama un Destin." 

3-Ion Petrovici (n.1882 Tecuci-m.1972)

A fost profesor,filozof,logician,spirit literar,decan al Fac.de Litere si Filozofie din Iasi 
si Bucuresti,Ministru al Invatamantului,Ministru al Culturii nationale in 1941 in 
guvernul Antonescu,a fost una din cele mai dinamice personalitati ale timpului sau. 
Puncte de referinta in activitatea lui . 
-elev excelent la liceul Sf.Sava ,termina stralucitor Fac.de Filozofie,doctorat in
1905,specializare in Germania,1912 deja Profesor universitar
-intre 1923 si 1926 a fost decan al Fac.de Litere si Filozofie din Iasi iar din 1940
transferat la Univ. din Buc cu aceleas functii.
-a conferentiat cu mult succes ca invitat al profesorimii locale din Craiova (care nu
era atunci centru universitar) fiind divinizat.
-in 1934 colaboreaza cu C.R.Motru si un grup de tineri profesori la Congresul care
va stabili infiintarea catedrei de filozofie in licee.

-ca ministru al Invatamantului a inaintat un proiect de reforma a invatamantului
secundar in care sa fie inclus in programa analitica mai mult spirit filozofic si mai multa
CULTURA GENERALA.
-in calitate de profesor universitar a examinat cu empatie canditatii la examenul de
capacitate pentru calificarea ca profesor in invatamantul secundar.
Examenul instituit prin reforma scolara a lui Spiru Haret acoperea toate aspectele
constitutive ale profesiunii didactice : cultura generala,pregatire teoretica de
specialitate,probe teoretice scrise si orale,probe practice,spirit analitic si spirit
sintetic,aptitudine pedagogica (cati oare din profesorii de azi ar trece aceste examene
?).
-a scris nenumarate carti(pe care nu le voi specifica)
-definea cultura in mod lapidar : Promovarea Omului spre Umanitate !
-ca forma de gandire,ca stil,perpetua o traditie care insuma increderea in om si in
umanitate.
-cultura ,spunea,imprumuta vietii frumusete si inaltime,atenueaza dusmania
dintre oameni.
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-mijloacele culturii sunt multiple: stiinta,arta,morala,filozofia.
-umanitatea este o dorinta a omenirii ca baza de progres,
-activitatea literara bogata,a scris si piese de teatru.
Ion Petrovici a fost implicat in politica ,dar se cunosc cateva probleme
importante rezolvate prin structura personalitatii lui si nu din motivatii pur politice.
Cateva exemple:
1- Prof.Ion Zamfirescu semnase in primavera anului 1944,memoriul universitar
pentru iesirea din alianta cu Axa Berlin-Roma.
Ion Petrovici in vremea aceea era ministrul invatamantului si acest pas ar fi putut
avea urmari negative pentru semnatar.Acest fapt a fost trecut insa in tacere fara
urmari pentru semnatar.
2- Este stiut ca-n perioada regimului Antonescian au fost legi care au scos din scoli
si facultati evreii.
Datorita aprobarii ministrului invatamantului Ion Petrovici evreii si-au putut continua
studiile la licee particulare infiintate ad-hoc autorizate de el sa functioneze sub
obladuirea Comunitatii dupa un program similar liceelor de Stat. Este vorba de liceul
denumit " Cultura B" ( unul dintre profesori M.Sebastian),iar ulterior o forma de
invatamant superior la Colegiul "M.Onescu" dupa numele fondatorului sau. In 1935
Ion Petrovici a fost primit ca membru al Academiei Romane iar in 1944 avea sa fie
condamnat la ani grei de temnita. Judecata asupra lui a fost stramba. Ion Petovici stia
sa fie OM si sa fie BUN,a facut cultura romaneasca si a cunoscut piscurile culturii si
ale vietii politice romanesti.

PS: 

1-Cartea de baza folosita pentru aceste insemnari :"Ion Zamfirescu-Oameni
pe care i-am cunoscut " a aparut in 1989 in Editura Eminescu pe o hartie de cea

mai proasta calitate. Aceasta carte ar merita sa fie scrisa cu litere de aur in alte
 conditii tehnice. 
2-Dupa cum am aratat in aceasta carte se amintesc 22 de nume de mare
importanta in cultura romana .Amintesc la intamplare : Nicolae Iorga,
Lovinescu,Ion Pilat, N.I.Popa,Tudor Vianu,etc
3-Alegerea celor trei personalitati amintite in textul prezentat sant o alegere a
mea fara a diminua cu nimic în valoarea celorlalte nume din carte.
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Nume de nou născuți martie 2020: 
Azi, o țigancă a născut gemeni. Să trăiască noii născuți, Izoleta și Corona. 

Mesaj pentru cei care nu respectă perioada de carantină: 
Pentru cei care încă vă plimbați aiurea pe străzi și nu stați în casă, a zis Iisus că anul 
acesta de Paște nu mai coboară El, urcați voi... 

Iubita furioasă intră in casă. 
- Gata! Eu știu totul!
- Știi pe dracu, ia spune, câți afluenți are Dunărea?

Cum o să fie darul de nuntă în vara 2020 
- De la nașu mare 20 de conserve de ton
- De la socru mare 50 de baxuri de hârtie igienică.

Un polițist oprește un individ beat turtă care încearcă să urce la volanul mașinii sale: 
- Chiar intenționezi să șofezi în halul ăsta?
- N-am de ales. Nu vezi că nu-s în stare s-o iau pe jos?

Un tip discută cu o tipă pe chat: 
- Hai să ne întâlnim la McDonalds.
- Și cum am să te recunosc?
- Am să flutur din burtă.

- De unde veniți cu mașina?
- Din Franța.
- Sigur?
-Certo che si!!!

Femeia de serviciu de la Muzeul de Artă Contemporană întreabă în fiecare zi: 
- ''Asta e artă, sau arunc?''

Stewardesa către un călător: 
– Doriţi cina?
– Ce pot să aleg?
– Da sau nu!

De 8 Martie, într-un birou, o tipă își sună soțul: 
– Vai, dragule! Toate colegele mele au primit flori! Sunt superbe!
– Probabil de-aia au și primit …

Sursa: MECANICII’61, Anul16, #163, mai 2020 EE  Internet 
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Dimineața zilei de 9 martie: Te-ai trezit cu o femeie necunoscută care stă cu spatele la tine 
în pat? Prezintă-te și întreab-o numele. Dacă ți-ai luat o palmă atunci sigur ești cu soția ta. 

E ciudat cât de greu este să bei 2 litri de apă pe zi și cât de ușor intră 4 beri într-o oră... 

O tipă intră într-un magazin alimentar și i se adresează vânzătorului: 
- Nu vă suparăți, aș dori o bucată de brânză, nici prea mare, nici prea mică, să nu fie nici
prea veche, nici prea nouă, nici prea dulce dar nici prea sărată, nici prea albă, nici prea
galbenă...
- Poftiți doi litri de lapte și făceți-va brânza cum vreți!

Înaintea anesteziei, pacientul îl întreabă pe doctorul chirurg: 
-Domnule doctor, ce șanse am?
-Fac operația asta a suta oară!
-Oh, atunci sunt liniștit!
-E și normal! Odata și-odată trebuie să-mi reușească!

Soţul, rezolvând integrame, o întreabă pe soţie: 
– Primul bărbat, 4 litere?…
Şi primeşte un răspuns:
– NICU…

Preotul, la înmormântare: 
– Decedatul a fost un om bun, un soț credincios, un tată iubitor, corect, generos…
Văduva, în șoaptă:
– Copii, să meargă careva să privească în sicriu.

Am intrat într-un supermarket să îmi cumpăr ceva de mâncare... 
Când am văzut cozile am început să tușesc și să strănut și acum îmi scanez singur 
produsele. 

- Fiule, nu vreau să merg la azil!
- Nici eu nu am vrut să merg la grădiniță...dar totuși m-ai dus!

Doi prieteni stau de vorbă la cârciumă: 
- De ce să-mi cumpăr mașină dacă toți prietenii mei au și mă pot servi?
Asta i-am spus și eu soției tale când m-a întrebat de ce nu mă însor...

- Doamnă, vă rog să-i spuneți nepoțelului dumneavoastră să nu mă mai imite!!
- Răducu, nu mai face pe cretinu`...

Un șoarece speriat strigă către un altul: 
- Atenție! Vine o pisică neagră.
Celălalt calm, răspunde:
- Nu-ți fă griji, nu sunt superstițios.

Discuție între o tipă mai urâțică și un cosmetician: 
– Făceţi-mi manichiură ca la Britney Spears, coafura ca a Angelinei Jolie şi pedichiura ca
la Naomi Campbell.
– Dar faţa o lăsăm aşa, ca a lui Gerard Depardieu?
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Caut bărbat ca să mă mărit! 
Nu gătesc, nu spăl, nu fac curățenie! ..Dar nu mă doare capul niciodată! 

O tipă era cerută în căsătorie de un contabil și un ofițer. 
Cum ei ii plăcea mult de contabil, dar parcă și pe ofițer l-ar fi vrut, o întreabă pe maică-sa: 
- Mamă, pe care să il iau?
- Fata mea, ia ofițerul. Se scoală singur dimineața, face micul dejun, se îmbracă singur,
știe să și calce și cel mai important ... mai primește și ordine!

Frate, ce ai, ce stai aşa trist? 
– Şezi, frate, acuşi îţi povestesc.
– Ok, m-am aşezat. Spune. Ce ai păţit?
– Mai pe scurt, banca e proaspăt vopsită

Întrebare: 
- Care e culmea nesimțirii?
Răspuns:
- Să arunci cu o piatră în geamul cuiva și să te duci să i-o ceri înapoi…

Un condamnat la moarte este dus legat la ochi spre eșafod; când ajunge la trepte zice: 
- Dezlegați-mă la ochi, să nu-mi rup gâtul pe trepte!

O doamnă într-un magazin cu rochii și fuste: 
- Cât costă rochia aceea albastră?
- 200 de lei doamnă.
- Vai! Dar cea neagră?
- Vai, vai, vai ...

Două șoferițe blonde stau de vorbă: 
- Ieri in intersecție am agățat un polițist super fain.
- Cum?
- Cu oglinda ...

Adam şi Eva se plimbă prin Paradis. 
Eva: Adam, mă iubeşti? 
Adam: Am vreo alternativă? 

Doi moșnegi se întâlnesc: 
– Ce mai faci, Vasile?
– Uite, am fost la femei.
– Și cum a fost?
– Mai curat decât la bărbați

Discuție între doi bețivani: 
- Eu donez 500 de lei săptămânal pentru lupta împotriva alcoolului.
- Serios?
- Da omule,cu cât beau eu mai mult cu atât beau mai puțin ceilalți.

Bărbatul: 
- Eşti foarte frumoasă.
Femeia :
- Păcat că nu pot spune la fel despre tine.
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Bărbatul : 
- Ai putea și tu să minți, așa cum fac eu.

Bulă și Strulă merg să se angajeze. 
La semnarea contractului Bulă spune: 
- Eu nu știu să scriu.
La care secretara:
- Fă și tu un semn.
Bulă face un X
Urmează Strulă la rând și nici el nu știe să scrie.
Strulă face un 0 la care secretara:
- Dar de ce ai făcut un 0 si nu tot un X?
- Pe mine nu mă cheamă ca pe el.

- Tu ce faci de Ziua îndrăgostiților?
- Când pică?
- Miercuri
- Ahh! Miercuri fac fasole, că e zi de post...

Intrebare: 
– Care e diferența dintre vină și păcat?
Răspuns:
– E o VINĂ să te culci cu nevasta altuia, da’ e PĂCAT să ratezi ocazia!

Bulă se îmbolnăvește. 
Merge la doctor și acesta se pregătește să îl examineze cu stetoscopul. Încântat Bulă 
întreabă: 
- Doriți să stați de vorbă la telefon cu gripa mea?

Intr-o zi Bulă a lipsit de la școală, iar învățătoarea i-a zis: 
- Bulă spune-i mamei tale să vină la școală.
A doua zi învățătoarea îl întrebă:
- Bulă de ce nu a venit mama ta la școală?
- Pai a fost călcată de un tractor.
- Atunci să vină tatăl tău.
A treia zi învățătoarea îl întrebă:
- Bulă, de ce nu a venit tatăl tău la școală?
- Păi l-a călcat tractorul.
- Da pe tine cum de nu te-a călcat?!
- Păi cine credeați că a condus tractorul?

Fumezi? 
– Da, doctore..
– Foarte rău. Fumatul scurtează viața cu 20 ani. Câți ani ai?
– 50, domn’ doctor..
– Vezi??… dacă nu fumai, acum ai fi avut 70…

O doamnă mai plinuță merge pe stradă. 
De ea se apropie un cerșetor: 
- Doamnă, de cinci zile nu am mâncat nimic.
La care doamna:
- Eheee, de aș avea și eu atâta voință ...
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In Uniunea Sovietică, se anunţă un concurs de pictura cu tema "Lenin la Praga". 
Printre alţii, vine unul care prezintă o pictură neprevazută: într-o poiană, un bărbat şi o 
femeie, goi, pe o patură, cu ceva haleală langă ei. 
Membrii juriului, zăpăciţi, întreabă: 
- Ce legătura are?
- Cum, zice pictorul, nu vedeţi? Femeia este soţia lui Lenin şi bărbatul este şoferul lui
Lenin.
- Şi Lenin unde-i?
- Lenin?! La Praga.

Învăţătoarea către un elev: 
- Mâine să vii la şcoală cu bunicul tău.
- Poate cu tata
- Nu, cu bunicul. Vreau să-i arat ce tâmpenii debitează fiu-su, când îţi face temele

Dialog între doi judecători: 
– Am acum un proces cu unul care a făcut țuică de prune. Oare cât să-i dau?
– Mai mult de cincizeci de lei pe litru să nu-i dai…

Soțul îșî sună soția acasă: 
- Femeie, a sunat vreun prost azi?
- Nu, tu ești primul.

Într-o librărie, un client întreabă: 
– Aveţi cartea “Cum să-ţi îmbunătăţeşti memoria”?
– Da, dar nu aţi cumpărat-o şi săptămână trecută ?

Un scârţâit de anvelope, urmat de o bufnitură puternică se auzi de afară. 
M-am dus să mă uit pe fereastră să văd ce s-a întâmplat.
- Ihmmm?…Iubire, ziceai că maică-ta trebuie să vină cumva astăzi pe la noi? i-am spus
soţiei mele.
- Da. De fapt ar trebui să sosească din clipa în clipă.
- Nu cred că va mai reuşi…i i zic, abia abţinându-mă să nu râd. Cred că tocmai a fost
împrăştiată pe tot drumul de către un BMV M5.
- Oh, Doamne! strigă ea. Nu se poate!
- A… nu, ai dreptate, îi spun, după ce mă mai uit odată pe geam la masacru.
- E un VW Touareg…

– Măi Gheorghe, se miră un amic, de ce când dai peste cap un păhărel, închizi ochii?
– Ce e de mirare?! Pur și simplu, mi-a zis doctorul nici să nu mă mai uit la băutură!
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O Doamnă își povestește necazul :Acum câteva zile, în timp ce plecam de la o întâlnire, mi-
am dat seama că nu aveam cheile de la mașină. 
Am început să le caut. Nu erau în buzunare sau în poșetă 
O căutare rapidă a sălii de ședințe nu a arătat nimic. 
Dintr-o dată mi-am dat seama că trebuie să le fi lăsat în mașină. 
M-am repezit către parcare.
Soțul meu mi-a reproșat de mai multe ori  că mi-am lăsat cheile în contact.
Teoria mea este  este cel mai bun loc  să nu le pierd.
A lui e că mașina e mai ușor de furat.
În timp ce mă îndreptam spre parcare, am ajuns la o concluzie terifiantă.
Teoria lui a fost corectă, parcarea era goală.
Am sunat imediat la poliție. Le-am dat poziția mea, am mărturisit că mi-am lăsat cheile în
mașină și că au fost furate.
Apoi am făcut cel mai dificil apel dintre toate:
"Dragă" m-am bâlbâit, mereu îi spun "dragă" în astfel de momente.
"Mi-am lăsat cheile în mașină și au fost furate." Tăcere.
Am crezut că apelul a fost întrerupt, dar apoi l-am auzit  răcnind :
"Eu te-am condus  dimineață la întâlnire!"

Acum a fost rândul meu să tac.
Jenat, i-am spus, "Ei bine, vino șă mă iei."
El a replicat: "Eram pe drum, dar o să întârzii."
"De ce?", am întrebat.
-"Pentru că tocmai m-a oprit poliția și acum trebuie să-i conving că n-am furat  mașina
noastră !
Pentru că mi-am uitat actele !
E greu să îmbătrânești în doi !!! ...   O DATĂ CU VÂRSTA ..

NR 
 Redăm și textul original. Este delicios. Deși  tradus  automat, au fost necesare numeroase 
intervenții pentru a-l face înțeles. Grea mai este limba noastră ! Pentru alții! 
(de ex. vezi paragraful marcat cu liniuță -; în l. romănă  sunt  14 cuvinte. În l. franceză 
22) 

Sursa: MECANICII’61, Anul16, #163, mai 2020 EE  Internet 

Nu-i ușor de’nbătrânit ! 
Chiar în doi !   

  Curtoazia Valeriu Pop 
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Madame raconte sa mésaventure: 
Il y a quelques jours alors que je quittais une réunion, j'ai réalisé que je n'avais pas mes 
clés d'auto. 
Je me suis mise à les chercher. Elles n'étaient ni dans mes poches ni dans mon sac à 
main. 
Une recherche rapide dans le local de réunion n'a rien révélé. 
Soudain, j'ai réalisé que je devais les avoir laissées dans la voiture. 
Frénétiquement, je me dirigeais vers le stationnement. 
Mon mari m'a grondée plusieurs fois par le passé, d'avoir laissé mes clés sur le contact. 
Ma théorie est que le contact est le meilleur endroit pour ne pas les perdre. 
Sa théorie est que la voiture est plus facile à voler. 
Comme je me dirigeais vers le stationnement, j'en suis venue à une conclusion terrifiante. 
Sa théorie était juste, le stationnement était vide. 
J'ai immédiatement appelé la police. Je leur ai donné ma position, ai avoué que j'avais 
laissé mes clés dans la voiture et qu'elle avait été volée. 
Puis j'ai fait l'appel le plus difficile de tous : 
«Chéri» ai-je balbutié, je l'appelle toujours «chéri» dans ces moments-là. 
«J'ai laissé mes clés dans la voiture et elle a été volée. » 
Il y eu une période de silence. 
Je pensais que l'appel avait été coupé, mais ensuite j'ai entendu sa voix. 
Il aboya: « C'est moi qui t'ai conduite ce matin à ta réunion ! » 
Maintenant, c'était à mon tour de me taire. 
Embarrassée, j'ai dit: «Eh bien, viens me chercher. » 
Il rétorqua: «J'étais en route pour le faire, mais je vais être retardé. » 
«Pourquoi? » demandais-je. 
-«Parce que je viens d'être arrêté par la police et je dois maintenant les convaincre que je
n'ai pas volé notre voiture !
Parce que j'ai oublié les papiers !!!
Il est dur de vieillir à deux !!!...   LORSQU'ON AVANCE EN ÂGE..... 
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Când trece criza asta,sper ca Uniunea Europeană să fie sinceră 
cu ea însăși și să se recunoască în acest tablou: 

Familia europeană e compusă din mama și tata (Germania și 
Franța), niște copii răsfățați, dar nedisciplinați(Italia, Spania și 
Grecia), frații lor cu apucături adolescentine (Belgia și Olanda), 
mătușile ursuze (Suedia, Danemarca și Finlanda), nepoata care 
se îmbracă ciudat (Irlanda), verii pe care uită uneori să îi cheme 
la aniversări (Austria, Polonia, Cehia, Croația, Slovenia, 
Slovacia), ăia doi mai mici cu care nu știi niciodată ce fel de rudă 
ești (Cipru și Malta), exoticul care face senzație când apare 
(Portugalia), vecina care susține că e rudă cu mătușa din partea 
socrului (Luxemburg), alții pe care îi vezi doar la nunți, botezuri 
și înmormântări (Estonia, Letonia și Lituania), afurisitul de nepot 
care se urcă pe mese și trântește porțelanuri (Ungaria) și verii 
de la țară, despre care toată lumea crede că-s 
adoptați    (România și Bulgaria). Și bunica senilă care a zis că 
ea-și bagă picioarele în familia asta. O știți, da?” 

 Este genială ! 

 NR NU-I așa ? 

Sursa: MECANICII’61, Anul16, #163, mai 2020 EE  Internet 
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