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Editorial

BUGETUL VĂZUT DE MECANICI

Scris de Constantin DUMITRU

La fiecare sfârşit de an, ne apucă „amocul” BUGETULUI anului viitor.
Aceasta interesează mai mult decât încheierea bugetară pe anul respectiv, deoarece aşa-i omeneşte (şi mai ales româneşte) : „ce-a fost a fost, să vedem ce-o fi !”
BUGETUL are principala funcţie de a sta la baza planificării activităţii
domeniilor economice ale comunităţii naţionale. Deaceea este imperativ a fi
conceput şi validat în timp util (nu cum s-a întâmplat uneori, după câteva luni de
la începerea exerciţiului financiar).
BUGETUL are în fond două componente explicite : Venituri şi Cheltuieli şi o
a treia deductibilă : Deficitul, care de fapt este factorul de reglare al politicii
economice a statului. Adesea, la noi (în perioada postdecembreistă) s-a pornit
elaborarea bugetului după nevoi : cât îi trebuie Ministerului Economiei,
Ministerului Transporturilor, Ministerului Turismului etc. etc. Complet greşit !
Orice BUGET sănătos se clădeşte pe baza evaluării capitolului Venituri. Numai
după ce îţi estimezi apriori conţinutul portofoliului, pe baza unor încasări
practicate şi anterior şi în consecinţă, deja legiferate şi nu pe baza unor potenţiale
ulterioare legiferări ce le vei promova, prin „asumări de răspundere”, reuşind să
stabileşti primul termen al Bugetului (capitolul Venituri), poţi să gândeşti cum
împarţi acest „MĂLAI” nevoilor naţionale.
Aici intervine „POLITICUL”. Dacă la guvernare sunt liberalii, sunt încurajate
domeniile investiţionale, dacă-s social-democraţii, domeniile sociale (sănătate,
educaţie etc.). Este locul să ne mirăm de un paradox (deşi orice paradox produce
surprindere) : cum era posibil ca înainte de decembriadă, ani în şir, Bugetul să
rezerve aproximativ 30% Dezvoltării ? ! (comparaţi cu cifrele din Bugetele postdecembriste !)
Ajungem la „buba” problemei : Deficitul.
Deficitul ca diferenţă între Venituri şi Cheltuieli, poate fi prevăzut, dar conform ultimelor pricazuri ale UE – nu poate depăşi 3% din PIB.
Orice excedent de cheltuieli expune economia la împrumuturi majore,
transmisibile ca efect bugetelor anilor viitori (dar, „După noi, potopul !”).
La împărţirea „Cheltuielilor” pe domenii (între ministere) se impune un
discernământ cu adevărat patriotic, punând pe primul plan interesul naţional,
ceeace înseamnă priorităţi pentru educaţie, sănătate, cultură. Orice alte criterii
(cine-i în fruntea cutărui minister etc.) sunt antinaţionale şi păguboase pe termen
lung.Pentru a înţelege judecarea unui buget, să exemplificăm pe treapta cea mai
de jos a clasmentului : bugetul familiei (următoarele fiind bugetul unei companii,
bugetul de stat).Bugetul unei familii, prost echilibrat (adică fără respectarea
echilibrului Venituri = Cheltuieli) a condus la drame sociale (pierderea unor
locuinţe, îndatorări peste puterea financiară a familiei etc.), pentru că nu s-au
luat în calcul apriori şi riscurile (pierderea slujbei, reduceri de personal, rezumate
– în chip „fericit” – numai la diminuarea salariului etc. ; acestea, coordonate cu
asumarea unor credite, care n-au mai avut potenţialul de acoperire pe care s-a
contat iniţial, au condus la catastrofe).
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O familie chibzuită (cum ar trebui să fie la scară macro, statul), îşi evaluează
„venitul” (salarii, pensii, vânzări de produse agricole etc.), îşi cuantifică
cheltuielile deja cunoscute (taxe, impozite, abonamente, rate, hrana lunară etc.)
şi dacă diferenţa (Venituri – Cheltuieli) este pozitivă mai planifică şi unele
investiţii domestice (o maşină de spălat, un autoturism etc.).
Se extrapolează acestă logică, această judecată şi la nivel naţional ?
Sigur, un bun manager o aplică la nivelul companiei pe care o conduce.
E de înţeles că lucrurile nu-s la fel de simple la scară naţională. Problemele au
un aspect mult mai complicat. Dar, de multe ori, pentru că ne convine ca
lucrurile să pară sofisticate, să nu putem aborda transparenţa.
Pentrucă transparenţa este un drept cetăţenesc, datorită faptului că
Bugetul este - fără echivoc – un instrument puternic în mâna legislativului, care
prin hotărârile sale reprezintă manifestarea puterii suverane a poporului.
Execuţia bugetului este controlată de un „cenzor” numit de legislaţie :
Curtea de Conturi.
Transparenţa execuţiei bugetare trebuie să se realizeze prin nominalizarea
publică a surselor de investiţii (ca şi a obiectivelor vizate) şi a achiziţiilor de
bunuri şi servicii (la nivel central, dar şi la nivel local), înainte de supunerea
aprobării parlamentului.
Se încearcă adesea (chiar recent un lider marcant, la radio şi T.V.) a se
amâna până la ascundere, viitoare abuzuri în execuţia bugetară. Spre exemplu, în
cazul în speţă, încerca să se justifice procentul submediocru repartizat educaţiei
prin faptul că acesta nu conţine „cheltuieli bugetare” şi unele speze cum ar fi :
salariile profesorilor, întreţinerea şcolilor etc. etc., care cad în sarcina bugetelor
locale. Se naşte firesc întrebarea : acestea se aprobă (elaborate detaliat, la obiect)
odată cu bugetul centralizat ? Dacă-i numai o manevră de a păcăli Parlamentul
(adică poporul al cărui exponent este) pentru a-i smulge votul ? Este cel mai
evident mod de a ne fura căciula.
Abuzurile săvârşite în execuţia bugetului local (constituit atât din surse
centralizate cât şi din surse locale), se manifestă atât la capitolul Cheltuieli, cât şi
la Venituri. Taxele şi impozitele locale (valoric şi ca nomenclator) trebuie stabilite
de o autoritate de reglementare din afara autorităţilor locale (un organism
superior acestora).
Aşa zisele „rectificări bugetare” de peste an, trebuie a fi supuse
transparenţei, excluzând redirijări de fonduri pe criterii politice.
Sigur că ar mai fi de lămurit cum Deficitul, prevăzut sau născut din erori
sau „neprevăzute”, naşte împrumuturi. Cum trebuie cuantificate şi negociate
acestea. Dar asta depăşeşte poate competenţa unor ingineri mecanici.
Nu ne rămâne decât să sperăm că pentru la anu’ (Foaie verde de dudău...),
o să fie mult mai bine !
Să încheiem cu o aplicaţie, un exerciţiu care să demonstreze că am înţeles
teoria. Şi la Asociaţia Promoţiei ’61 Mecanică, de vrem să ne permitem unele
Cheltuieli, trebuie să constituim mai solid capitolul Venituri, neavând decât două
surse : cotizaţii şi fonduri atrase (sponsorizări). Pentru acestea din urmă, facem
apel la colegii cu preocupări lucrative, plătitori de impozite pe profit să dirijeze
acele câteva procente spre contul Asociaţiei noastre, în loc să-l lase direcţionat
automat spre „necunoscut”.
Aşa să ne ajute Dumnezeu !
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Întâlniri colegiale

JOI.....
Sursa: MECANICII’61, Anul 7, #12/64, decembrie 2011

Scris de Radu GRUIA

... 24 noembrie 2011, unde în altă parte ? Evident tot la Select! Dar cred că, în
sfîrşit, chestia asta nu mai ridică nici obiecţii, nici comentarii măcar ! Ce mai, a
intrat în cutumă. Să-i fie de bine !
Dar să ne vedem de ale noastre. Ecourile „marelui eveniment” din
septembrie se estompează firesc, emoţiile trăirilor de atunci îşi „fac” un loc, mai
important sau mai periferic în memoria
participanţilor şi nu numai,
disponibilizând astfel „spaţiile” de rigoare pentru gestionarea altor evenimente.
Sau preocupări, desigur de interes colectiv, care nu întârzie să sune la uşa din
faţă a calendarului apropiat. Păi cum altfel? Nu sunt destule de astfel de motive ?
În primul rînd familiile, apoi „hoby”-urile, apoi obligaţiile care decurg din statutul
„activ” al cuiva (ce-i drept majoritatea „mecanicilor’61” au trecut la cel „în
retragere”) şi în sfârşit, dar nu cel de pe urmă, cel al sărbătorilor, cu deosebire al
celor tradiţionale.
Ei bine, anul acesta am fost răsfăţaţi. Nici n-am apucat bine să „depozităm”
materialul afectiv, impresiile cu + şi cele mai cu - , adică mai puţin +, ale „marelui
eveniment”, că trebuie să trecem la „activitate” pentru a onora cum se cuvine
despărţirea de anul curent.
Ca întotdeauna, nivelul potenţialului moral/volitiv al trupei s-a situat la o cotă de
flotabilitate comfortabilă, inclusiv cel al „stentorului”. Adică Moşul DC. Aşa cum
se cuvine, Moşul a enunţat problema încă de la întâlnirea din octombrie. A făcut
investigaţii, s-a preocupat de una-de-alta, şi a prezentat un briefing înformativ la
întâlnirea despre care tocmai citiţi - din noembrie. Din păcate însă, briefingul său
a lăsat „cerul acoperit”, adică n-a reuşit să alunge norii şi să aducă lumină. „Fiat
lux” de data aceasta n-a funcţionat ! Mă rog, se mai întâmplă ! Chestia asta nu
poate, în nici-un caz să fie un blam pentru Moş, care sunt sigur că s-a ocupat cu
ambiţie şi seriozitate, aşa după cum îl ştim cu toţii. Dar, n-a fost să fie ! Oricum,
părerea mea este că merită toată aprecierea , aşa cum ne-a obişnuit să o facem.
În rest, lucrurile s-au desfăşurat ca întotdeauna, membrii prezenţi ai trupei
onorând, încă odată, motivul strategic al întîlnirilor „ ultima Joi a lunii” ++
aniversările Ilenei Gruia şi Moşului DC, ambii materializându-se pe Planeta
Albastră, în aceaşi zi de 30 noembrie, dar în ani diferiţi. A fost veselie mare şi
whisky pe măsură.
Dar, „ n’aduce anu’ ce-aduce ceasu’ ” ! Ei bine reducând timpul la scara
duratei întâlnirii, la plecare, dl. Costel-Calypso-Nelu Dumitru, a aruncat o BID
(bombă info disimulativă), „şoptind” : „ Dacă găsesc personal, vă chem la mine, la
Philoxenia” Eu î-aş sfătui pe cei care eventual ar vrea să parieze pe eşecul dlui.
Dumitru, să-şi ţină bănuţii în buzunar !
Din lipsă de spaţiu, cu respect rog cititorii să facă, dacă doresc, distribuţia
celor care au participat, cu ajutorul AFIŞULUI care urmează !
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Muzee şi expoziţii

CÉZANNE ET VAN DONGEN
SursaŞ MECANICII’ 61, Anul 7, # 12 / 64, decembrie 2011

Scris de Nicu SURUCEANU

Musée du Luxembourg – Cézanne et Paris.
Paul Cézanne (1839-1906), maestrul de la Aix-enProvence, căruia îi plăcea să provoace în societate prin
comportarea sa de provincial, a trăit mai mult de jumătate
din cariera sa artistică în regiunea pariziană. Cu toate
acestea, nu a pictat deloc bulevardele, Sena, pieţele,
cafenelele, catedralele, gările, nimic din ceea ce
impresioniştii ne-au lăsat. In expoziţie, în afară de patru
tablouri cu cartiere lăturalnice ale Parisului, celelalte
prezintă vederi din satele şi oraşele din împrejurimi.
A început să studieze mai întâi dreptul, la insistenţa
tatălui său – bancher, după care a luat lecţii de desen la şcoala municipală.
In 1861 pleacă la Paris, unde este coleg la o academie de pictură cu Pissarro
şi Renoir. Un artist independent şi îndrăzneţ ca el, care voia « să uimească
Parisul cu un măr », nu a fost pe placul juriului Salonului, care i-a refuzat
lucrările din 1862 până în 1882, când a putut să expună un portret al tatălui
său. Intre timp, în 1874 a expus cu impresioniştii, cu care ocazie a fost remarcat
de « père Tanguy », negustor de vopsele aproape analfabet, lucru care nu l-a
împiedicat să-şi câstige un loc important în istoria picturii, făcând troc cu
pictorii, tablouri contra vopsele. La moartea sa însă, colecţia de tablouri a fost
vândută la licitaţie, pe o sumă ridicolă. A mai fost remarcat şi de cel care va
deveni principalul său colecţionar, Victor Chocquet şi de galeristul şi
organizatorul de expoziţii Ambroise Vollard.
Din 1882 se desparte de impresionişti şi se retrage în Provence, unde începe
seria de 80 de lucrări consacrate muntelui Sainte Victoire. Prima sa expoziţie
personală, organizată de Vollard în 1895, se loveşte de reticenţa publicului, însă
este apreciată de artişti. Renumele său devine internaţional şi obţine un mare
succes la Bruxelles, cu ocazia expoziţiei Independenţilor. Moare de pneumonie în
1906.
O clasificare simplistă îl trece în categoria impresioniştilor, însă Cézanne şi-a
schimbat de multe ori stilul în timpul carierei sale.
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Ambroise Vollard

Dna Cézanne

Vincent van Gogh

Paul Alexis citindu-i lui Emile Zola

Femei la baie

Victor Chocquet

Negrul Scipion
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Ermitaj la Pontoise

Auvers – vedere panoramică

Pod la Maincy

Cartierul Cuptorului la Auvers

Muntele Sainte Victoire

Vechiul apeduct
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Casa spânzuratului la Auvers

Cheiul Bercy, hala de vinuri

Natură moartă cu mere, oale şi şervet

Rue des Saules la Montmartre

Natură moartă

Pendula neagră
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Musée d'Art Moderne de la ville de Paris – Van Dongen, fauve, anarchiste,
mondain.
Kees Van Dongen (1877-1968), născut în apropiere de
Rotterdam, începe să studieze desenul la Academia de Arte
şi Ştiinţe din localitate, înainte de a se stabili la Paris în
1900, unde începe să expună la Ambroise Vollard.
In 1905 expune la Salonul Independenţilor şi la cel de
Toamnă, unde este inventat termenul « les fauves ». Matisse
este teoreticianul şi pionierul acestui grup, pe care Van
Dongen îl urmează, aplicând din belşug culoarea mai ales
la portretul feminin.
Il întâlneşte pe galeristul Kahnweiler, expune la
Düsseldorf, iar Bernheim îi organizează o primă mare
expoziţie şi îi propune un contract pe şapte ani. Călătoreşte
în Spania, Maroc şi Egipt.
In 1913, la Salonul de Toamnă, un nud, considerat scandalos, îi este dat jos
de pe simeze.
In timpul războiului intră în lumea creatorilor de modă şi devine pictorul
societăţii mondene pariziene. Popularitatea şi cota sa nu încetează să crească.
Face un voiaj în Statele Unite. Primeşte comenzi de portrete de la diverse
personalităţi ca regele Belgiei, Aga Khan, vedete de cinema şi music-hall.
In timpul ocupaţiei germane, participă la un voiaj al artiştilor în Germania,
fapt care antreneazaă o polemică ce-i dăunează reputaţiei.
Dupa război pictează mai puţine tablouri, ocupându-se mai mult de
ilustraţii şi de organizarea expoziţiilor şi a retrospectivelor.
In 1958 Brigitte Bardot îi comandă portretul.
Moare la Monte-Carlo la vârsta de 92 de ani.

Fernande
Olivier

Kahnweiler

Cu degetul pe obraz
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Contesa Anna de Noailles

Nini, dansatoare la
Folies Bergère

Portretul ambasadorului
Auguste Casséus

Sopranoul român
travesti Modjesko

Călăreaţă de circ
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Vaza cu flori
Vaza cu flori

Maria Ricotti

Șalul spaniol

Dna Jasmy Alvin
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Autoportret în Neptun

Brigite Bardot
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Noi despre noi

MULT AȘTEPTATELE ECOURI
Sursa: MECANICII’61, Anul 7, # 12/64, decembrie 2011

Scris de Adrian POPA

Am sperat – după ce în numărul din octombrie al „foii noastre de suflet”,
care a găzduit jurnalul / reportaj al agapei noastre semicentenare, nu am avut a
publica niciun „ecou” din partea participanţilor şi nu numai – că după ce
amintirile se vor sedimenta (adică după ce va mai trece ceva timp) vom avea şi
reacţii de-ale colegilor (prezenţi la toate momentele evenimentului, sau doar
„trecători” prin amfiteatrul întâlnirii noastre, bănuind noi că şi pe aceştia i-a
încercat oarece sentimente de colegialitate şi prietenie).
Dar a apărut şi numărul revistei MECANICII ’61 pe noembrie şi din nou,
nimic !Am realizat atunci că a uita nu este numai omeneşte, dar este mai cu
seamă bătrâneşte. La puţinul timp disponibil pe care-l avem noi pensionarii,
numai de a ne da cu părerea la revistă nu ne arde !
Dacă mi-am auto-mângâiat dezamăgirea, n-am reuşit să-mi potolesc
durerea exprimată – ca o premoniţie – în Monografia promoţiei ’61 MECANICĂ
în prezentarea „foii noastre de suflet” (pag. 263), când spuneam că „puţini o
citesc, . . . .pe mulţi nici nu-i interesează . . .”. Ei bine, extrapolez – cu grad mare
de certitudine – cele de mai sus şi la monografia promoţiei.
Fiindcă altfel n-ar fi posibil ca la atâtea provocări lansate (ziceţi-le
propuneri de iniţiative ale unor acţiuni colegiale colective) în „cartea roşie” (vol. III
al monografiei) să nu se exprime niciun punct de vedere : de la „E o stupizenie !”
până la „Merită să încercăm. Uite ce şi cum propun să facem !” Liniştea deplină
după lectura cărţii (dacă a existat aşa ceva) se traduce doar prin : „nu mă
interesează !”Şi pentru a nu se crede că filozofez nefondat, încerc să inventariez
câteva dintre provocările despre care aminteam.
Încă dintru început (în „Cuvânt înainte” la pag. 9), avansam (destul de
timid, e adevărat) ideea editării unei integrale a Monografiei promoţiei ’61
MECANICĂ pe baza celor trei publicate deja (2001, 2006, 2011); se subînţelege
că ar fi o treabă ce n-ar trebui amânată prea mult, nici măcar până la proxima
agapă cincinală, datorită timpului care fuge şi mătură. Aţi auzit vreo reacţie
(„stupizenie !” sau „bună idee !”) la această propunere ?!
În introducerea la capitolul „Panteonul dascălilor noştri” (pag. 15),
exemplificam unele absenţe de rememorare a unor figuri de profesori ca Elena
Murgulescu, Andrei Popovici, Mihai Popov, Augustin Petre, Gheorghe Eliade. Nu
pot să cred că nu avem colegi (mai ales dintre cadrele didactice universitare) care
să nu aibă posibilitatea – fie şi prin cunoştinţe intermediare – culegerii unor
informaţii măcar despre unul din cei exemplificaţi. Dar „ce ne interesează ?” Aţi
auzit de vreo ofertă ?
În introducerea la capitolul „Noi despre......NOI”, la pag. 59, ne scuzam că
dintre micro-C.V.-urile tip Who is who intenţionate, publicam doar „pe cele care
au binevoit a ni le trimite absolvenţii”. S-a văzut în revista MECANICII ’61 pe
octombrie, că publicăm în completare CV-uri ce lipsesc din monografie. Aşteptăm
în continuare CV-uri tardive, cel puţin de la cei care ne-au făcut onoarea de a fi
prezenţi măcar la strigarea catalogului (Valeriu Matache, Şerban Teodorescu,
Dumitru Mirea, Mihai Cucu Dogaru).În mod similar cu lipsurile din prezentarea
profesorilor, în capitolul „IN MEMORIAM” (paginile 191 – 220), se poate observa –
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la o lectură atentă – că pentru unii colegi, al căror nume – când îl amintim – îl
însoţim de „Dumnezeu să îl odihnească în pace !”, nu avem nici o referinţă, aşa
cum sunt : Matilda (Puşa) Pascu – Ilie, Neron Popescu, Mihai Valeriu Iordache,
Anatolie Pronovici, Mihai Paraschivescu, Zaharia Ciorecan, Vasile Negrea, Horia
Păicuţiu, Ion Peloiu, Corneliu Nicolae Popescu, Ştefan Ticuşan. La fel, nu credem
că, dovedind puţin interes şi preocupare, nu putem umple din aceste goluri de
informaţie ale monografiei promoţiei noastre. De precizat că materialele primite
de la dumneavoastră nu vor aştepta apariţia unei noi ediţii a monografiei
promoţiei, ci vor fi valorificate publicistic în paginile revistei noastre MECANICII
’61. Deci puteţi trimite şi mâine „complemente” la istoria promoţiei 1961 a
facultăţii de Mecanică.În fine, în prezentarea colecţiei „foii noastre de suflet”,
revista „MECANICII ’61 – POLIBUC”, la pag. 262, mai avansam o idee
„năstruşnică” (după unii) : să publicăm în volum, materiale - legate tematic –
apărute în diverse numere ale acesteia (de la primul până la cel mai recent) şi
visam acolo (ce frumos ar fi !), la colectivul de autori să stea scris „Colegi ai
Promoţiei ’61 MECANICĂ”. Se propunea publicarea unui volum de „Impresii de
călătorie” şi a unui album de artă comentat, „Prin muzee şi expoziţii din
Franţa”.Aţi auzit vreo reacţie ? Să fie chiar o utopie ?! Repet : „de-o fi una, de-o fi
alta”, de-i o prostie sau de merită luată în seamă, făceţi-vă cunoscut punctul de
vedere.
În acelaşi material, la pag. 263, îmi exprimam regretul că rubrica
„Contingenţe” (despre legăturile postuniversitare dintre colegi) n-a mai continuat
a apărea în revistă din lipsă de materiale. Redacţia foii de suflet insistă şi vă
roagă să vă destăinuiţi, chiar dacă aţi avut relaţii de serviciu, colaborări într-un
domeniu colateral (chiar extraprofesional) de scurtă durată şi cu doar unul sau
doi colegi. Aşa se leagă povestea „familiei noastre”.
În – cel puţin – egală măsură, suntem decepţionaţi de rapida trecere în
uitare a evenimentului apreciat – la momentul dat – de chiar foarte mulţi dintre
cei implicaţi (am evitat intenţionat folosirea cuvântului participanţi) drept „o
adevărată reuşită” (paginile revistei vă stau la dispoziţie să mă contraziceţi). Dacă
iubim şi apreciem – aşa cum declarăm adesea şi cu varii prilejuri – „foaia noastră
de suflet”, să ne confesăm ei, să-i împărtăşim impresiile noastre personale (chiar
şi critice), care nu au fost identice cu cele ale semnatarilor reportajului - jurnal
publicat în numărul pe octombrie. Chiar şi noi am avut moduri de receptare
diferite şi în consecinţă, moduri diferite de abordare. Încă sperăm că veţi ţine să
ne dovediţi că v-a interesat, că v-a păsat de ce s-a întâmplat în ziua de 16
septembrie 2011 (fie în amfiteatru, fie la biserica Sf. Grigorie Palama, fie la
Cantina – Restaurant a Politehnicii de la Leu’), precum şi în următoarele trei zile
(pentru cei care au fost împreună la Hanul Sasului).
Pentru a face un test privind cât de citită este monografia promoţiei
noastre, iniţiem un concurs pentru „Cel mai bun C.V. (tip Who is who)” publicat
în vol. III al acesteia. Pentru asta, trebuie să participaţi la un fel de de „televoting”, prin trimiterea unui e-mail pe adresa lui Radu Gruia
(radu.gruia@rdslink.ro
sau
radugruia@gmail.com)
sau
Mirel
Vanca
(a.i.vanca@gmail.com) în care trebuie să precizaţi :
-pentru „Cel mai bun C.V.”;
1. C.V.-ul absolventului .......
-numele şi prenumele expeditorului ;
2. C.V.-ul absolventului........
-clasament propus :
3. C.V.-ul absolventului........
Aşteptăm „e-mail-voting”-ul dumneavoastra şi dee Domnul să fie aspru
contrazisă bănuiala mea că puţini citesc monografia şi în general, tot ce scriem
noi prin revistă.
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Noi despre noi

ECOU ÎNTÂRZIAT
Sursa : MECANICII=61, Anul 7, # 12/64, decembrie 2011

Scris de Joel OSHIA

Dragi colegi, au trecut aproape 3 luni de la intalnirea noastra. Autobuzul a lasat
colegii la Gara de Nord.Am coborat printre ultimii luandu-ne la revedere de la colegii de
excursie, uitandu-ma cu nostalgie cum se indeparteaza.
Am simtit un gol in inima, tristete si desi totul a fost superb n-am putut opri gandurile
sa-mi reaminteasca poezia lui Eminescu:
Dintre sute de catarge
Care lasa valurile,
Cate oare le vor sparge
Vanturile ,valurile?
Deci a fost frumos! Organizare minunata datorita eforturilor celor care s-au ocupat
de cele mai mici amanunte. Am apreciat totul multumind telephonic fiecaruia dintre ei.
Dar numai atat au meritat organizatorii? Recunostinta noastra a tuturor ar fi trebuit sa
li se adreseze si-n scris. O fac acum cu o nerusinata intarziere. Am tacut prea mult,
exact precum copilul care scoate primele cuvinte “supa este fierbinte” abia la 4-5 ani si
intrebat dece abia acum vorbeste, raspunde ca pana acum totul a fost in ordine.
Da, totul a functionat perfect. Ce cantitate de lucruri au trebuit sa se lege !
Va multumesc inca odata din toata inima fiecaruia in parte fara sa mentionez nume
pentru a nu uita pe cineva. La drept vorbind am constatat ca nici nu-i cunosc pe toti cei
care si-au adus aportul la reusita.
Acum cateva zile vorbind cu colegul meu de grupa Gh.Vasile (Vali pentru prieteni) am
aflat din intamplare ca si el a avut un mic rol in organizare. El a telefonat colegilor
pentru a primi reconfirmarea adreselor, numerelor de telefon, mailuri in vederea
scoaterii monografiei. Multumiri Vali , tie si altora ca tine care si-au adus ajutorul lor in
umbra. Aparitia monografiei promotiei noastre la semicentenar m-a emotionat. O munca
enorma demna de lauda. Cunostintele si prietenii mei care au vazut cartea au ramas
muti de admiratie. Ce promotie, ce oameni !
Chestionarul trimis spre complectare n-a fost de genul acelora de cadre din
vremurile de care vrem sa uitam. Intrebarile n-au fost indiscrete, prea intime la care sa
nu fi dispus sa raspunzi,sa-ti fie rusine de ceva. Au fost intrebari care au avut ca scop
cunoasterea mai buna a colegilor.Am citit cu multa admiratie sinceritatea raspunsurilor
colegilor mei. Am invatat sa-i apreciez mai mult,sa-i cunosc mai bine. Unele lucruri leam cunoscut ,altele nu.Ce drum lung au avut de parcurs unii colegi pentru a ajunge
unde au ajuns.Ce realizari exceptionale au atins altii. Ne mandrim de fiecare din ei,ne
mandrim ca-m fost colegii lor. Toate aceste date sant inscrise in aceasta monografie care
va ramane dupa noi.Nu pot trece cu vederea absentele nemotivate din monografie a unor
colegi. PACAT !Lipsa sensibilitatii lor fata de colegii de promotie ma face sa gandesc cum
au putut ei intelege problemele subalternilor lor atunci cand au fost in posturi de
conducere.
Eu ca pensionar sant “activ”,am multe preocupari pozitive care –mi umplu timpul 24 de
ore din zi. A le enumera ar cere prea multa hartie. Sant un om ocupat.
Sotia mea desi “ nu-i tocmai tanara”, aceias din timpul studentiei, ma ajuta si-o ajut, si
primeste din partea mea toate aprecierile .
Dragi colegi, intalnirea noastra a fost emotionanta si va ramane intiparita in
memorie ca un lucru care nu se poate repeta in acelas format.
Fiecare dintre noi traieste cu amintiri, unele placute,altele mai putin.
Intalnirea noastra semicentenara a fot unica in felul ei.
Am reusit sa schimb cateva cuvinte cu aproape toti cei prezenti.Ma uitam la colegi si
incercam sa nu vad trecera anilor.Am discutat cu prieteni care se bucurau de revedere.
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Cu parte din colegi m-am revazut si-n cadru mai restrans. A fost foarte frumos.

Multor invitatii din lipsa de timp nu le-am putut da curs .SCUZE. M-a onorat
invitatia in sine. Vreau sa cred ca vom avea inca ocazii de revedere desi TIMPUL
este un mare inamic.
Fiul meu,Dan, a venit cu propunerea sa ma insoteasca la intalnirea cu colegii si
am fost incantat de initiative lui.Rezultatul a fost peste asteptari. Am primit de
la el o fraza de neuitat:“ABA (tata), nu-mi inchipuiam ca ai atatia prieteni din
facultate (dupa 50 de ani) iar unii din ei au vorbit asa de frumos de tine “.Cred ca
a invatat pe viu o lectie care ii va ajuta in viata. A vazut alta societate, alt
comportament, alte valori, si acum are un model de comparatie pentru pentru a
lua ceea ce considera ca-i mai bun. O experienta de viata.
Printre altele a ramas incantat de natura si de amabilitatea acelora cu care a
venit in contact si pe care partial nu ia cunoscut.Una din amintirile mele de
neuitat din vizita facuta a fost revederea cu Nicu Suruceanu. A venit de la
Campulung la Brasov sa ne viziteze !! Recunostinta.Inca multi colegi au dat
dovada de amabilitate,prietenie si pentru fiecare din ei MULTUMIRI.Excursia de
3 zile la Leresti m-a intalnit cu frumusetiile unei regiuni mai putin cunoscute.
Acum cateva zile la emisiunea ProTv peste care am picat din intamplare am
revazut Monumentul-mausoleu Mateias si cabana Voina cu imprejurimile ei.
Deasemeni emisiunea vorbea de orasul pe vremuri balnear Campulung cu aleea
principala numita “Pardon” datorita aglomeratiei ce se creia acolo. S-a vorbit si
despre o familie macedoneana din oras care are o colectie de masini de teren
ARO care se faceau in acest oras.
Intalnirea cu scriitorul Paul Everac (sa-i fie tarana usoara) va ramane
adanc intiparita in memoria mea. Linistea locului, grupurile de statui si
principalul …personalitatea scriitorului.Cred ca intregul grup a fost coplesit de
inteligenta si carisma gazdei de vasta lui cultura si de primirea de care am avut
parte. In final am cumparat si eu ultima lui carte “Discursul unui septic sceptic”
pe 18.9.11 ,carte pe care am citit-o la nivel de conspect. Pe 18.10.11 o luna mai
tarziu aflu din internet ca autorul s-a stins din viata. Am ramas profund afectat
de mortea lui. La vizita noastra nimeni nu se astepta ca totul sa fie asa aproape.
Ne-a incantat cu citirea a doua fabule ,s-a intretinut cu noi cu multa verva si
placere iar noi ne doream ca acele clipe elevate sa continuie la nesfarsit. Dar a
fost sa fie altfel. Fie sa se odihneasca in pace.
Revin la colegii mei dragi carora le urez din inima :SANATATE SI NOROC
(dupa spusele colegului Florin Kesler daca retineti sant importante amandoua
,caci cei de pe Titanic au fost sanatosi).Mi-am adus aminte si de venirea
sarbatorilor si de anul nou deci inca un motiv de urare:
Tuturor colegilor:LA MULTI ANI !
Cu drag,Ozy.
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Carte

Paul Everac
DISCURSUL UNUI SEPTIC SCEPTIC ( 2 )

Sursa: MECANICII’61, Anul 7, # 12/64, decembrie 2011

Scris de Mirel VANCA

Utopia fascistă
Este vorba de socialismul lui Benito Mussolini, dictatorul italian, din timpul celui
de Al Doilea Război Mondial. El nu a înlăturat nici regalitatea şi nici nobilimea, ci doar
le-a diminuat rolul. A înfiinţat aşa zisele corporaţii, a căror devize erau: Credere,
combatere, obediere! (Să crezi, să combaţi şi să asculţi), Vivere pericolamente! (Să
trăieşti periculos) şi Duce ha sempre, ragione! (Ducele are totdeauna dreptate). Din
această ultimă deviză, rezultă că Ducele se credea un fel de Dumnezeu, el se considera
responsabil şi stăpân pe viaţa supuşilor săi.
Paul Everac afirmă că în Italia lui Mussolini, în prima fază „s-au înfăptuit în timp
scurt proiecte măreţe. S-a exaltat naţiunea şi în numele ei s-a stârpit orice fir de opoziţie,
după dictonul: ”Adversus hostem aeterna auctoritas esto!” (Împotriva duşmanului
rigoarea să fie eternă!) S-au creat resurse enorme în favoarea Statului, s-au centralizat şi
planificat acţiuni multiple de interes obştesc. Zona publică a prevalat asupra celei private,
gândirea dirijată asupra celei libere.” Ceea ce se afirmă pentru regimul Mussolini este
valabil, spunem noi,
pentru toate regimurile totalitare, regimul
Dej-Ceauşescu
nefăcând excepţie.
Foarte viguros şi credibil la început, acest regim a început să se moleşească şi să
convingă din ce în ce mai puţin. „ Ducele însuşi, stâlp de energie debordantă, a început să
se îngraşe şi să ia lumea peste picior, ca un gagiu ofensat. Când eşti prea gras şi umflat
nu mai poţi întruchipa legitim pe Dumnezeu; când eşti prea ciudos şi persiflant, nu mai poţi
purta toga infailibilităţii absolute”, spune scriitorul. Apoi a început să „combată” tot mai
anemic, dând reale semne de laşitate. Din războaiele în care şi-a antrenat ţara a ieşit cu
coada între picioare. În cele din urmă a fost înlăturat de la putere şi a sfârşit în ştreang.
„Dar de ce a aderat clasa inteligentă, intelectuală, unele vârfuri spirituale, la această
acţiune de despersonalizare şi înregimentare?” Se întreabă paul Everac. Răspunde tot el:
„Un intelectual conţine o babilonie de sensuri ce tind spre o ordine, dar n-o ating decât
foarte rar....Un mare intelectual se va sprijini bucuros de un mare voluntar charismatic
care să-l tragă spre ceva, iar acel ceva să se arate simplu, concret, uşor de perceput....Mai
era talentul politic şi discursiv, de netăgăduit, al dictatorului, mai ales la începutul acţiunii
sale; curajul său, faconda sa, referirile însufleţitoare la patria italiană care încălzeau
inimile, planurile sale măreţe şi în bună parte înfăptuite. Italia, chiar cea intelectuală,
iubea aceste hiperbole!”
Utopia nazistă
Scriitorul începe făcând o apologie a poporului german, a calităţilor sale. Remarcă
spiritul lui războinic, dovedit încă din faşă, de pe vremea când„...a inundat continentul cu
Ostrogoţi, Vizigoţi, şi Gepizi combatanţi, dând cu Herulii lovituri nimicitoare Romei”, apoi
pe cel expansiv : „nemţii au înaintat pas cu pas spre primatul european” spune autorul. În
final, subliniază hărnicia şi seriozitatea lui, meritele lui culturale: „...germanii s-au
dovedit şi purtători de cultură, creatori într-un grad eminent. Cam 70% din muzica
simfonică izvodită în Europa pleacă din sensibilitatea şi înclinarea spre armonie germană.
Cam tot atâta din filosofia sistematică a lumii moderne, din strălucirea raţiunii
investigatoare....Au dat scriitori de întâia mărime, cu o mare cuprindere umanistică. S-au
ilustrat copleşitor în ştiinţele naturii şi ştiinţe exacte etc..”
În prima treime a secolului trecut, Germania, ajunsă la mare grad de dezvoltare, cu
o populaţie numeroasă, a intrat într-o mare criză de „spaţiu vital”, iar spiritul ei
revanşard a crescut semnificativ. Atunci, în acele împrejurări, şi-a făcut apariţia Adolf
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Hitler, „pe o platformă revanşardă, socialistă şi naţionalistă în acelaşi timp,
pangermanică, antisemită” Programul lui totalitar, Paul Everac îl sintetizează
astfel: „Nu doarme nimeni, nu ezită nimeni. Cine gândeşte prea mult, şi altfel, ne încurcă.
Evreii afară!”
Care a fost motivul pentru care Hitler era aşa de pornit împotriva evreilor? P.Everac
dă următorul răspuns: Rasa germană pretindea, după el (Hitler n.n), a fi aleasă să
conducă lumea. Dar în lume mai exista şi un alt „popor ales”, având aceiaşi pretenţie, şi
anume poporul evreu. Cu alte cuvinte, două săbii nu încăpeau în aceiaşi teacă. Desigur,
au existat şi alte motive, cele pentru care evreii au fost persecutaţi, de-a lungul timpului,
peste tot în lume. Paul Everac încearcă să-şi explice aceste motive. O să redau, separat,
integral, părerea lui în această chestiune.
Iată ce spune scriitorul despre Utopia nazistă. Este absolut laică, nu se revendică
de la Dumnezeu. Hitler nu se dă investit de divinitate. El însuşi un atot puternic şi nu un
substituent al celui de sus. Ce doreşte el? La început spaţiu vital. Apoi îi vin pofte pe
parcurs, pentru o încercare a puterii care să devină o demonstraţie de putere şi în cele din
urmă o paradă. Germania, de unde era terfelită, prizărită, trebuie să ajungă pentru
calităţile ei eminente „über alles”(peste tot), să impună lumii o administraţie totalitaristă
germană. Cum, în ce constă ea? Nu ni se spune desluşit. Regimul naţional-socialist
cunoaşte numai două faze: pregătirea războiului şi ducerea războiului. Ce va fi după, nu e
stabilit. Odată războiul sfârşit (victorios), cronica tace.
Scritorul, conştient de urmările nefaste, de dezastrul provocat de războiul pornit de
Hitler, nu se poate abţine să nu admire latura spectaculoasă a acestui război: Niciodată
altcineva n-a făcut în Europa un asemenea uriaş spectacol, cuprinzând-o în nici doi ani, cu
Franţa cu tot! Niciodată vreo provocare n-a fost mai planetară, stârnind atâtea rezistenţe,
decât a acestui popor civilizat şi plin de filozofi, dar mărşăluind ca o maşină perfectă,
coordonând un milion de amănunte economico-tehnice, ţintind la o societate reglementată
perfect, la o Utopie.
Era oare mobilizarea germană numai silnicie, impostură?Mă îndoiesc. Cred că a fost
în bună parte superbie, exaltare hiper orgolioasă, beţie a gloriei, credinţă într-un destin
suprem......Din nefericire pentru el şi naţia lui, artistul (Hitler n.n.) nu era de meserie
strateg, ci doar vizionar, şi mobilizator.
După cum ştim, de utopia nazistă s-a ales praful, iar Hitler s-a sinucis, când nu
mai era nici o speranţă pentru planul lui diabolic de-a cuceri lumea.
Utopia legionară
Paul Everac susţine că mişcarea legionară are nişte rădăcini xenofobe şi, în special,
antisemite, generate pe fondul creat de evoluţia ţării noastre după Primul Răzbioi
Mondial. „....evreii din Basarabia, de curând realipită, dădeau semne de neadaptare
găsindu-se mai înclinaţi către statul masiv, bolşevizat şi în plină prefacere promiţătoare de
alături, decât spre un mic regat închegat, condus de o dinastie germană. Ei întăreau prin
variate gesturi duşmănoase o linie subversivă, uneori teroristă..... Ea şi-a luat ca steag
frăţia între „cei de un sânge şi de o lege”
Scriitorul
adaugă
că
evreii
au
mai
fost
învinuiţi
de
„...arenzile
împovărătoare,aproape nimicitoare, care au provocat răzmeriţa de la 1907 şi unde fraţii
Fisher jucaseră un rol important; reţeaua densă de cârciumari evrei care otrăveau poporul
de jos cu rachiuri ieftine şi false, anulându-i vitalitatea şi făcând averi pe pielea lui.”
El adaugă: Nici ungurii, în mod normal, nu erau o componentă prietenoasă a noului
stat; trebuia vigilenţă şi împotriva lor. La secui se optase pentru o politică de cvasiînfrăţire, pornind de la ideea că ar fi români maghiarizaţi.Legiunea şi-a început activitatea
prin: „propagandă teoretică şi faptică, ziare, studii, întrajutorări, marşuri, parăzi,
ameninţări, mişcări de stradă. Apoi prin gesturi radicale: împuşcări” .
Ei şi-au propus să construiască un stat drept, din toate punctele de vedere, şi
prosper, care să strălucească „ca soarele sfânt de pe cer”. O utopie, bineînţeles.
Mişcarea legionară era profund mistică „Toţi legionarii se rugau. Toţi credeau în
Dumnezeu. S-au clădit şi multe biserici.” Aveau un cult al morţii şi al morţilor lor.
Vizaţi de violenţele legionarilor erau adversarii lor şi cei care jefuiau poporul. Marii
duşmani ai lor erau socotiţi „cei din camarila regală, capitaliştii, evreii.” Printre cei
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executaţi de legionari au fost: primul-ministru I.G.Duca, , „trădătorul” Stelescu, primulministru Armand Călinescu, savantul Nicolae Iorga, „câteva zeci de evrei”.
Şi foarte mulţi legionari au căzut victime ale represiunii tuturor regimurilor politice
care au urmat scurtei lor guvernări, în special al celui comunist,. Printre victime s-a
numărat însuşi căpetenia lor, Cornel Zelea Codreanu.
Utopia comunistă
Paul Everac a fost un nostalgic al comunismului. El a dus-o bine în comunism, a
fost un slujitor al acestui regim. În acest capitol îi găseşte şi defecte acestei epoci, dar îi
exagerează meritele.
Scriitorul este convins că, iniţial, comunismul a fost o idee bună „iudeo-capitalistă”
.”Era o doctrină generoasă, dând dreptul claselor de jos, dizgraţiate, să înainteze şi să
preia controlul producţiei, dar mai ales pe al repartiţiei bunurilor”, dar că, ulterior, s-a
dovedit, pe ansamblu, proastă. „Comunismul a dorit o frăţie universală, adar o frăţie
impusă samavolnic şi până la urmă convertită în contrariul ei.” Multă lume a crezut sincer
în această utopie, „...cei ce nu credeau, erau abătuţi, uneori scoşi din joc cu forţa, trimişi
între deşeuri”.
Evreii au deţinut ,tot timpul, poziţii importante în „statul major al comunismului”.
Comunismul a crezut că poate crea „ omul nou”, lipsit de simţul proprietăţii şi fără
vicii. În realitate, omul din comunism nu s-a putut dezbăra acest simţ fundamental,
motor al progresului şi nici de metehnele general umane. Mai mult, el a excelat în unele
din metehne, cum ar fi furtul. A propovăduit solidaritatea internaţională,dar, în realitate,
statele comuniste au devenit naţionaliste în cel mai înalt grad, conduse dictatorial, de
şefii lor.
În România, comunismul a fost instalat de ruşi şi a fost îndrumat şi monitorizat de
un corp expediţionar (oameni veniţi din afară) iudeo-maghiar, slugi supuse ale ruşilor.
„Sub firma lui Gheorghiu-Dej şi egida lui Petru Groza, am avut o domnie Pauker-LucaTeohari-Nicolski- Pantiuşa-Dulgheru.”, până când „tătucul Stalin” l-a autorizat pe
Gheorghiu-Dej să-i mazilească.
În fruntea intelectualităţii din România, s-au aşezat persoane cu nume româneşti,
dar „născuţi altfel” sau alogeni. Comuniştii au reuşit să atragă de partea lor şi pe câţiva
scriitori români valoroşi (Camil Petrescu, George Călinescu, Mihail Sadoveanu, Tudor
Arghezi, Petre Dumitriu) cărora li se vor alătura alţii (Eugen Barbu, Marin Preda).
„Pentru că literatura din vremea comunistă n-a fost deloc sterilă. Dimpotrivă, cred că pot
spune că a fost fructuoasă, variată, vie,animată de discuţii, emulativă, mai mult decât
epoca prezentă care i-a succedat.”
Paul Everac, enumără marile realizări ale comunismului românesc, şi consideră
epoca comunistă ca fiind „cea mai constructivă perioadă din istoria ţării”.
Scriitorul condamnă deviaţia naţionalistă şi dictatorială a lui Ceauşescu şi
menţionează diminuarea drastică a nivelului de trai şi a libertăţilor din ultima perioadă,
înainte de decembrie 1989. Cu toate acestea el spune că „Nicolae Ceauşescu apare de o
măreţie suprinzătoare în multe împrejurări”. Printre aceste împrejurări el menţionează
medierea între SUA şi China, îndulcirea relaţiilor dintre arabi şi evrei, intervenţia „cvasireuşită din Vietnam” , a fost plimbat cu landoul de regina Angliei, a plătit „până la ultima
firfirică” datoria externă. Pentru toate astea, Paul Everac îl consideră pe Ceauşescu „cel
mai prestigios dintre români”
„Utopiile lui Ceauşescu” sunt de tipul: autarhică – independenţă economică cu ori
ce preţ pentru ţară -, dinastică – moştenirea de către urmaşi a funcţiilor lui -, că este
sincer iubit – lua de bune laudele exagerate ale linguşitorilor săi –, bancă mondială înfiinţarea în România a unei bănci mondiale pentru lumea a treia -, epoca de aur –
exagerarea peste ori ce limită, inclusiv peste cea a bunului simţ, a bunăstării şi înfloriri
tuturor activităţilor creatoare din România.
La întrebarea, pe care şi-o pune singur, „dacă este justificat un antisemitism
românesc”, Paul Everac răspunde: „ Nu este adevărat, nu există la noi o asemenea
boală!”
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Spectacol

OEDIP NU VA LĂSA GRECIA
SĂ SE SCUFUNDE !
SE SCUFUNDE !

Sursa: MECANICII’61, Anul 7, # 12/64, decembrie 2011

Scris de Mirel VANCA

Oedipe şi Antigona
Am văzut, zilele trecute, opera „Oedipe” a lui George Enescu, într-o montare nouă, la Opera
Naţională Bucureşti. M-am dus la spectacol fără prea mare tragere de inimă, mai mult obligat de
Ani decât de bună voie. Mai văzusem „Oedipe” în alte două montări, cea a lui Andrei Şerban
(1996) şi cea a lui Petrică Ionescu (2004). Prima, a fost o aiureală modernistă, plină de simboluri
pe care eu nu le-am înţeles. Cea de a doua a fost una foarte sofisticată şi iar n-am înţeles mare
lucru. Actuala montare (regia Anda Tăbăcaru, scenografia Viorica Petrovici, coregrafia Răzvan
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Mazilu, dirijor Tiberiu Soare) mi-a plăcut. Toţi cei patru autori ai spectacolului au găsit, după
părerea mea, soluţiile care să facă din spectacol unul inteligibil şi plăcut. Bravo lor! În puls, Ştefan
Ignat, în rolul lui Oedipe, a fost magnific!
Bănuiesc că cei mai mulţi cunoaşteţi subiectul acestei tragedii antice, petrecută pe tărâmul
vechii Grecii. Pentru ori ce eventualitate, o să-l recapitulez în câteva cuvinte.
Regina Iocasta, soţia regelui Laios din Teba, aduce pe lume un copil, în pofida interdicţiei
impuse lor de zei de-a nu avea moştenitori. Drept urmare, copilul, care n-avea nici o vină, este
osândit ca atunci când va fi mare să-şi omoare tatăl şi să se însoare cu mama lui. (Ce strâmb judecă
uneori zeii, nu-i aşa?) Toate profeţiile se împlinesc: Oedipe, care a fost abandonat de părinţi şi a
crescut departe de ei şi fără să-i cunoască, îl omoară le Laios, într-o situaţie de legitimă apărare şi
fără să ştie că el este tatăl său, se căsătoreşte apoi cu Iocasta, fără să ştie că este mama lui, are cu ea
patru copii şi devine rege al Tebei. După ce l-au osândit la paricid şi incest pe Oedipe, tot zeii
aruncă asupra Tebei ciuma, ca pedeapsă pentru că ucigaşul lui Laios n-a fost descoperit şi pedepsit
(Asta-i culmea!). Când Oedipe află că el a fost cel care l-a ucis pe Laios şi că Iocasta este mama lui,
îşi scoate ochii pedepsindu-se că a fost atât de orb şi nu a văzut toate astea înainte, renunţă la tron şi
pleacă în pribegie, însoţit de fiica sa Antigona. (Sublimă dovadă de responsabilitate!). Zeii (corect
de data aceasta) hotărăsc ca cetatea care îl va accepta şi-i va oferi azil şi loc de veci lui Oedipe, să
nu fie învinsă niciodată. Cetatea aceasta a fost Atena.
Brusc, mi-am adus aminte de tragedia pe care o trăieşte Grecia zilelor noastre. Toată lumea se
aşteaptă, azi, că această ţară a civilizaţiei şi gloriei antice, să se rupă de continent,iar din
Mediterana, prin Gibraltar, să alunece în Atlantic, iar acolo s-o înghită o balenă. Ei bine, nu se va
întâmpla asta, pentru simplu motiv că în pământul ei este înmormântat Oedipe şi pentru că, sunt
convins că poporul grec şi conducătorii lui, asemeni lui Oedipe, se vor dovedi responsabili.

Scenă din spectacol
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Umor

MOŞ CRĂCIUN AUSTER
Sursa: MECANICII’61, Anul 7, # 12/64, decembrie 2011 Scris de MOŞU’ DC
Moş Crăciun cu plete dalbe,
Nu mai ai măcar nămeţi
Să-ţi pui sania-n mişcare
Şi să vii să ne înveţi
Cum din criză să ieşim
Dacă vrem să n-o mierlim.

Moşule, tu nu ştii poate
Că ne-aşteaptă minuni mari :
Se vând căile ferate
Fără licitaţii tari.
Un kilometru de-am prinde,
La „Fier vechi” pe loc l-am vinde.

Căt despre ăle multe daruri
Ce le-ai da la băieţi şi la fetiţe
(De n-or fi plecaţi prin baruri),
Fă pachete cu fundiţe
Şi-n ele să pui ce poţi
Şi-o pereche de chiloţi.

Moş Crăciune, Moş Crăciune,
Mai adu şi d-alea bune !
Sănătate cât cuprinde,
C-asta tot mai scump se vinde !

Pot să fie chiar izmene
Flauşate, călduroase,
Că nu avem bani de lemne
Să-ncălzim bătrâne oase
(De-avem printre noi, ţărani,
Să muncească de vor bani !)
De-o fi cum ne-nvaţă unii
Că-i musai globalizare,
Cum trăiau atunci străbunii
Cu slană, pită şi sare ?!
Chiar când fost-ai Moş Gerilă,
Tăiam porcul de Ignat.
Acu, ţină-i de prăsilă,
C-avem datorii la stat.
Ş-alte pofte-n cui ne-om pune.
Cu poştaşii daţi afară
O să fie chiar pe bune !
Pensia cui s-o mai ceară
Bătrânica de la „şapte”
Ce nu-şi cumpără nici lapte.

Ţine doctorii departe
S-avem mai rar de ei parte.
Când ne văd, să ne aline
De dureri şi de suspine,
Reparaţii doar „curente”,
Din când în când, stimulente.
Şi la anu’ de-o să vii,
Să ne găseşti pe toţi vii !
Sănătate şi putere,
S-avem „bună revedere”.
Şi în tolba ta cu daruri,
S-ai pachete, pacheţele
Cât mai puţin austere.

P.S.
De nu ajungi ăst an pe aice,
Te înţelegem : bani nu e
Să îţi pui şi tu tălpice
De iarnă la sanie.

