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REVELION 2012 LA „PHILOXENIA”
Scris de Vasile GHEORGHE
Ca şi alte întâlniri organizate de Calypso la hotelul din Eforie Nord,
petrecerea de Revelion 2012, desfăşurată în perioada 30 decembrie 2011 – 2
ianuarie 2012, a fost o reuşită totală.
Eleganţa, rafinamentul, bunul gust, amabilitatea au caracterizat zilele
petrecute la „PHILOXENIA”, atmosfera fiind creată atât de organizatori cât şi de
participanţi.
Colegul Calypso, implicat la maximum, a fost deosebit de atent cu toată
lumea şi a dirijat discret şi profesionist întreaga organizare şi desfăşurare a
evenimentului.
Bucătarul , angajat de pe un vas de croazieră de lux, a pregătit, pe parcursul
întregului sejur, meniuri de mare diversitate, foarte gustoase şi bine
proporţionate, cu o prezentare artistică.
Băutura adusă, aleasă de Calipso, a fost din belşug şi a satisfăcut toate
gusturile, cuprinzând vinuri, tării, apă minerală, suc şi cafea la discreţie. Am
apreciat în mod deosebit vinul roşu de Medjidia, a cărui parfum mi-a amintit de
primii şapte ani de activitate petrecuţi de mine la Medjidia. Ce vremuri! Aveam
doar 22 de ani, faţă de 72 câţi am acum.
Aranjamentul sălii pentru
masa de Revelion, realizat de o firmă de
specialitate, a impresionat prin desing, flori naturale, lumânări şi mătase şi a dat
o notă de eleganţă şi distincţie, la care oaspeţii au răspuns cu ţinute adecvate,
care au dat o notă de sobrietate şi bun gust: costume de culoare închisă pentru
bărbaţi şi rochiile în nuanţe de mov, turcoaz, auriu şi negru pentru femei.
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Ingenioasă mi s-a părut ideea lui Calypso privind implicarea mai accentuată
a celor doi nepoţi ai săi – Bibi (17 ani) şi Maria (13 ani) – în desfăşurarea întregii
activităţi. Ei, împreună cu colegii şi prietenii lor, au realizat un mini moment
cultural (cuvânt de salut din partea casei, recitări, cântece, poze, antren) care a
dat o notă de prospeţime şi inedit sejurului şi poate o perspectivă de continuitate
pentru viitor (un fel de predare a ştafetei către tineret).
Colegii Adrian Popa şi Mirel Vanca au asigurat, cu mult talent, partea
culturală şi educativă a întâlnirii prin cele două pluguşoare reuşite, sorcovele cu
dedicaţii de anul nou, concursul de bancuri, conferinţele tematice.
La întreaga acţiune au participat, cu acelaşi aplomb şi dăruire, ceilalţi colegi
care, chiar dacă n-au avut însărcinări directe, au contribuit la buna desfăşurare
a petrecerii şi realizarea unui sejur plăcut şi reuşit, pe care am să-l rezum
succint.
Familia Radu Gruia a venit împreună cu fiica, ginerele şi nepotul de un an şi
trei luni, un băieţel tare cuminte, frumos şi plăcut. Ileana a fost în vervă, a spus
bancuri, şi a dirijat cu autoritate clanul.
Radu Stoian împreună cu prietena Maria (o vegetariană convinsă şi o
prezenţă plină de mister) au alcătuit un cuplu plăcut, discret şi tare îndrăgostit.
S-o ţină tot aşa!
Nae Enescu şi Mihaela Tihan, o pereche de mari dansatori – pe departe cei
mai antrenaţi- şi promotori ai plimbărilor pe malul mării şi ai shoping-urilor în
magazinele şi bazarele staţiunii, au degajat mult optimism şi poftă de viaţă.
Familia Ştefănescu – plăcută şi amabilă, dar chinuită de dorul fumului de
ţigară – au tremurat pe la intrările în hotel, cu ţigările într-o mână şi ceştile de
cafea în cealaltă.
Gigica Dumitrescu şi prietenul ei Aurel au fost plini de voie bună şi
preocupaţi de planuri de excursii. Să le ajute Dumnezeu!
Familia inginero-farmacistă Stănescu au fost vecinii mei de masă cu care
am dialogat, cu plăcere şi interes, pe cele mai diverse teme.
„Clanul Dumitru”, soţ, soţie, băiat, noră, nepoţi, cumnat, etc., circa 20
persoane perfect integrate în colectiv, au alcătuit cu noi colegii un tot unitar,
armonios, fără nici o discriminare, fiţe sau mofturi. Au fost, de fapt, foarte veseli
şi vocali, iar prin doctorul Matei au luat şi premiul de cel mai bun conferenţiar.
Eu m-am remarcat doar cu nepoţii mei din fotografii şi cu numele, fiind
unul din cei trei Vasile, sărbătoriţi cu tort, şampanie, urări şi pupături.
Mulţumesc lui Calypso care mi-a acordat o atenţie deosebită, aş putea
spune chiar specială.
Celorlalţi le urez un an nou mai bun şi tradiţionalul LA MULŢI ANI!
NR Tocmai când mă pregăteam, după terminarea Galeriei Foto a evenimentului , să-mi scriu
placheta pe subiect, conform cutumei, când primesc un mail de la Mirel care mă întreabă „dacă
mai are loc” în nr. curent, un material olograf al lui Jorj. Îl asigur că „nu-i bai” pentru că
materialele destinate ediţiilor (EE şi EH) din ianuarie se află în pregătire. Primesc materialul,
redactat de Mirel şi....surpriză : subiectul se suprapune la fix, pe cel al plachetei mele ! Ei aşa da !
Jorj scrie, din proprie iniţiativă şi în plus, mă ajută şi pe mine la pregătirea numărului curent.
Mai mult, impresiile noastre sunt cam aceleaşi, poate doar puţin diferit nuanţate. În susţinere,
recitiţi, vă rog, materialul scris de mine...acum 6 ani, despre acelaşi eveniment !
............................
„Deci, a trecut 2005, a venit 2006, iar noi ne-am întâlnit la Mare, la Eforie Nord, la “PHILOXENIA”,
la Calypso şi ai lui, foarte hotărâţi să adăugăm la portofoliul amintirilor de excepţie, încă una, dacă
se poate, cât mai bogată în semnificaţii, evenimente şi făptuiri inedite sau cel puţin retrăite cu
plăcere! Se pare că am reuşit! Să procedăm metodic şi să începem cu ...începutul !
Calypso, nu numai că a fåcut posibilă adunarea, dar a acceptat cu bunăvoinţă şi pricepere (chestia
asta nu miră pe nimeni) să se ocupe personal de toate ingredientele reuşitei unui astfel de
eveniment: concepţie, organizare, logisticå, (+++ pentru haleală) şi coordonare executivå.
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Eu unul, în calitate de autor de opinie, pot să declar cu toatå convingerea că am descoperit un
Calypso impresionant: afabil, atent, fin observator al detaliului, cu un dialog personalizat, nuanţat
şi deschis cu toţi cei prezenţi…
Nu cred că mai trebuie să relev pragmatismul sau eficienţa, pentru cå pe astea le ştiam de mult.
Mai pe scurt - gazdă ideală - un bun prieten!
Adrian Popa şi-a interpretat partitura de “ruler” cu aplicaţie şi eficienţå.
Ca întotdeauna, a avut un ochi de suflet pentru a veghea ca totul să se întâmple plăcut şi în ordine.
………………
Ceilalţi, alături de soţii sau de cei apropiaţi, împreună cu bunii prieteni invitaţi de Calyso, ne-am
asumat rolul (nu prea dificil) al publicului interactiv: am onorat şi apreciat rezultatele eforturilor
culinare şi presta¡ia personalului de serviciu, am dansat şi am ascultat muzica, am obosit şi ne-am
odihnit şi am luat-o de la capåt, ne-am plimbat şi …NE-AM SIMŢIT NEPAIPOMENIT!! Asta a fost
tot ! La Anu’ şi ... încă odată ! GULIE ” ( fragment din « La cumpăna anilor », rev. ianuarie 2006)
Ei bine, ce părere aveți ? Nu-i aşa că totul se potriveşte de minune ? Aferim !
Şi dacă, atât Jorj cât şi eu, am considerat că trebuie relevate meritele unor colegi în ceace
priveşte reuşitele « adunărilor » noastre de-alungul timpului, m-am gândit că atribuirea unor
particule distinctive – un short-cut la numele şi isprăvilor respectivilor – ar fi interesantă şi
oportună. Pentru început, m-am gândit la trei dintre noi şi .....pentru noi :
- GM Calypso : (Great Minded) – sau: cu concepţii largi, deschis la minte.
- HPM Adrian : (House Party Moderator) – sau: moderarator al „activităţilor” noastre.
- GP Artemiu : (God’s Particle) – semnificând probitate, verticalitate morală.
ATENŢIE, dragi colegi, lista rămâne deschisă.......


Foto: Anda ȘTEFĂNESCU, Mirel VANCA, Nae ENESCU, Radu GRUIA
Editare şi titrări: Radu GRUIA
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Timing: 31.12.11, 23.27
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Timing: 31.12.11, 23.28
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PLUGUŞORUL COLEGILOR
Sursa: MECANICII’61, Anul 8, # 1/65, ianuarie 2012
Scris de
Mirel
VANCA
La Pulitzer, în anul
care
vine,
Sursa
Aho,aho, dragi invitaţi
Staţi puţin şi nu mâncaţi
Şi pe mine m-ascultaţi
C-am primit însărcinare
Să vă fac la toţi o urare
Ca anul care vine
Să v-aducă numai bine
Şi noroc şi sănătate
Şi bani mulţi, dacă se poate,
Iar la gazde ceva-n plus
Din toate cele de mai sus!
Şi tot lor le-aş mai ura,
Sper că nu s-or supăra,
Să le ţină Dumnezeu năravul
Să ne invite aici şi la anul!
Ia mai ciocniţi în tacâmuri, măi
Şi sunaţi din zurgălăi!!!
Cred că îi cunoaşteţi toţi,
Că sunt cei mai tari în nepoţi!
Lui tataia Vali şi mamaia Puşa
Meseria de bunici le vine ca mănuşa!
Le urăm să le crească mari nepoţii
Şi, împreună cu ei, să ne bucurăm
cu toţii
Când Mircea va alerga la Marton
Cu Matei în acelaşi pluton
Şi când gemenele se vor mărita,
separat,
Cu doi feciori de împărat.
Ia mai ciocniţi în tacâmuri, măi
Şi sunaţi din zurgălăi!!!
Radu Gruia a venit aici
Şi cu cei mari şi cu cei mici
Şi n-a uitat să-şi aducă cu el
Şi crăcănatul lui de căţel
Şi nici să pună pe pistă
Numărul festiv de revistă.
Dragă Gulie eşti mare!
În ţara asta n-ai asemănare!
Iar ca foaia ta de poveste,
O alta în lume nu este,
Motiv pentru care te voi propune

Echivalent în presă, precum se ştie,
Cu Oscarul în cinematografie!
Îţi urez acuma, dar nu numai ţie,
Ci la toţi din frumoasa-ţi familie,
Şi chiar lui Nicolas Crăcănatul ,
Ca an ca 2012 să nu mai fi avut altul
La fel de bun şi norocos,
La fel de darnic şi frumos!
Ia mai ciocniţi în tacâmuri, măi
Şi sunaţi din zurgălăi!!!
La rând sunt acum Ştefăneştii.
Hai să facem pe deştepţii
Şi să spunem ca să ştie
Că Dan bea numai tărie
Şi că e ultimul din an
Care mai prizează dohan.!
Din păcate şi a lui soţioară
Mai trage câte-o ţigară!
Lui Dan îi spunem, delicat,
Că pălinca nu-i bună la ficat!
Iar lui Anda îi spunem, frăţeşte,
Că ţigara îmbătrâneşte.
Le urăm, prin urmare,
Să se lase de ţigare,
Si pe pălincă să nu mai dea bani.
La anul şi la mulţi ani!
Ia mai ciocniţi în tacâmuri, măi
Şi sunaţi din zurgălăi!!!
Cei care l-au văzut prima oară,
aseară,
Cu siguranţă n-or să mă creadă
Sau o să-mi spună că n-au avut
habar,
Că Nae Enescu e profesor universitar!
De ce? Pentru că e modestia
întruchipată
Şi n-a făcut caz niciodată
De titlurile lui universitare,
Care, deşi nu înseamnă multe parale,
Înseamnă totuşi ceva!
Şi Mihaela ar vrea să fie aşa.
Şi va reuşi , nu mă îndoiesc,
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Pentru că cei doi se iubesc.
Le urăm la amândoi succese
Tot mai mari şi tot mai dese!
Excursii nenumărate
Şi fericire cât încape!

Şi le mai dorim să fie sănătoşi
Şi la pungă groşi!

Ia mai ciocniţi în tacâmuri, măi
Şi sunaţi din zurgălăi!!!

Am să-l cânt acum, în culmea
emoţiei,
Pe cel decretat „Colegul promoţiei”,
Adică pe Moşul DC Adrian,
Cum a l-a poreclit, mai an,
Radu Gruia, proprietar de Logan.
Are merite mai mari decât ale lui Boc
Şi decât ale noastre toate, la un loc.
Să le înşir aici n-ar avea rost.
Sunt mari, vă asigur, cât o zi de post!
E cunoscut că într-o căsnicie,
O spun, chiar dacă se ştie,
Că succesul unuia din ei
Nu-i posibil, dragii mei,
Fără sprijinul perechii lui.
Lui Luci, de aceea, vreau să-i spui.
Că-i mulţumim şi în acest an
Că-l sprijină pe Adrian
Le urez la amândoi sănătate,
Că-i mai bună decât toate,
Dar le urez să aibă şi noroc
Căci fără el nu-i bine de loc !

Nu ştiu dacă aţi realizat
Că Radu Stoian a renunţat
La un Revelion în străinătate,
Cu moguli şi cu starlete
Pentru a ne onora
Cu prezenţa sa?
Şi pentru ca plăcerea să ne fie mare
Avenit l-această sărbătoare,
Aşa cum se cuvenea,
Cu Maria, prietena sa.
Le urăm ca anul care vine
Să le-aducă numai bine!
Iar prietenului lui Radu Stoian,
De dincolo de Ocean,
Îl rugăm pe an, fierbinte,
Să-i aducă un pic de minte!
Ia mai ciocniţi în tacâmuri, măi
Şi sunaţi din zurgălăi!!!
Îl mai rugăm pe noul an,
Să le aducă în dar
Lui Gigica şi Aurel,
Dacă nu le-a adus Moş Fănel,
Sănătate, bucurie,
Noroc mult şi veselie,
Şi dacă nu s-o supăra
Şi o excursie în Antartica,
Că doar acolo n-au fost până acuma,
Deşi ştim că l-ar fi dat mâna.
Ia mai ciocniţi în tacâmuri, măi
Şi sunaţi din zurgălăi!!!
L-am avut tot timpul printre noi
Şi la bucurii şi la nevoi,
Pe Nelu Stănescu, reprofilat
În farmacist necalificat.
A venit la Revelion, la mare,
În haine de sărbătoare,
Având alăturea,
Pe prietena sa.
Le dorim să petreacă bine,
Acum şi în anul care vine

Ia mai ciocniţi în tacâmuri, măi
Şi sunaţi din zurgălăi!!!

Ia mai ciocniţi în tacâmuri, măi
Şi sunaţi din zurgălăi!!!
Iar acuma, la sfârşit.,
Celor care aicea n-au venit,
Colegilor noştri din ţară ,
Cât şi celor din afară,
Le urez ca noul an să le aducă,
Noroc şi sănătate multă!
Ia mai ciocniţi în tacâmuri, măi
Şi sunaţi din zurgălăi!!!
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PLUGUŞORUL 2012
Sursa: MECANICII’61, Anul 8, # 1/65, ianuarie 2012
Pluguşorul lui Mirel,
Exceptându-se pe el,
Colindă colegii toţi.
S-omiţi pe unii nu poţi !
Şi-om face în completare
Şi pentru ei o urarea.
Ia mai mânaţi măi, flăcăi ! .......
Lui Mirel cu draga-i Ani,
Să-i sporească gologanii
Mult noroc şi sănătate
Şi-nc-un roman, de se poate !
Ia mai mânaţi măi, flăcăi ! ........
Coca, marea noastră doamnă,
Ce Vasilica o cheamă,
E a tuturor febleţe
Că-i bună şi frumuseţe !
Ia mai mânaţi măi, flăcăi ! ........
De-i „Calipso” sau e „Nelu”
Deşi-i chel, e „Frumuşelu”.
Revelionul şi mujdeiul,
Ţine-i Doamne obiceiul !
Ia mai mânaţi măi, flăcăi ! ........
Mioara cu-al ei Vasile,
Constructori de imobile.
Cât de complex e proiectul,
Mereu şef e arhitectul.
Ia mai mânaţi măi, flăcăi ! ........
N.R. Mioara (arhitect) este sora lui Calipso, iar
Vasile Bogdan–soţul ei- este inginer
constructor.
Ştefan şi cu Nina lui
Calcă-n urma neamului.
De treabă de nu s-ar ţine,
De copii le-ar fi ruşine.
Ia mai mânaţi măi, flăcăi ! ........
Maria e prima-n toate
Probele ei preferate.
Cu ambâţ şi capu-i ager
Va fi cel mai bun manager !
Ia mai mânaţi măi, flăcăi ! ........
Iar C.D.-ul, domnişorul
Ia totul, cu binişorul.
Seamănă cu.....nu ştiu cine.
(„N-aş putea s-o las pe mâine ?!”)
Ia mai mânaţi măi, flăcăi ! ........
Profu’ de Biochimie

Scris de Adrian POPA
Cu doamna doctor soţie
Ne va ţine un oraţiu
Despre timp şi despre spaţiu.
Ia mai mânaţi măi, flăcăi ! ........
N.R. Familia Matei este de mai mulţi ani
companioană a întâlnirilor noastre la
Philoxenia, fiind buni prieteni ai familiei
Dumitru. Domnul prof.dr. Ion Matei are două
licenţe :Chimie-fizică nucleară şi Biochimie (cu
doctorat).
Dintre
numeroasele-i
lucrări
publicate în ţară şi în străinătate, am reţinut :
„Noi date despre structura ADN-ului”, în care
s-au semnalat grave gre-şeli făcute de
laureaţii Premiului Nobel, Watson şi Crick.
Doamna doctor Florentina Matei, medic
primar de geriatrie-gerontologie la Institutul
„Ana Aslan”, are deasemeni două licenţe :
Chimie la Univeritatea Bucureşti şi Facultatea
de Medicină „Carol
Davila” din Bucureşti.
Profu’& stomatologul
Cu memoria cât stogul,
După catalog, Popescu,
Mintea-i depăşi firescul.
Ia mai mânaţi măi, flăcăi ! ........
N.R. Domnul doctor Şerban Popescu – ca şi
prof. dr. Ion Matei – este leat cu Promoţia ’61
Mecanică. A fost mulţi ani directorul Centrului
de Perfecţionare al Medicilor. Are deosebite
înclinaţii spre literatură (recită din memorie
nenumărate poezii) şi istorie.
Dan Mateescu e tare
La spus bancuri de-orişicare.
De ingineri nu se leagă
Că-n construcţii se mai bagă.
Ia mai mânaţi măi, flăcăi ! ........
N.R. Domnul Dan Mateescu şi doamna sunt
buni prieteni ai familiei Dumitru. El este de
profesie inginer constructor, iar în societate o
enciclopedie de bancuri.
Şi Vioricăi Mavrodin
Să-i ieşim în drum cu plin
Anul Nou fără nevoi !
Aibe grijă şi de noi !
Ia mai mânaţi măi, flăcăi ! ........
N.R. Doamna Mavrodin este managera
hotelului Philoxenia şi mâna dreaptă a lui
Calypso
la
Eforie
Nord.
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URĂRI ÎN CONTINUARE
Sursa:MECANICII’61, Anul 8, # 1/ 65, ianuarie 2012

Scris de Adrian Popa

În seara de 1 ianuarie 2012,
declarată „Seara Sfinţilor Vasile” (trei
la număr) şi seara de „La revedere”,
s-au mai făcut ceva urări. Mai întâi
au fost sorcoviţi cei trei Vasile (Coca
Dumitru, Gheorghe şi Bogdan), din
care am reţinut două :

De mici sunt deştepţi,
Cum Gabi spunea
Şi se minuna.
De grijă le purtaţi
Şi doar să-i răsfăţaţi !
La anu’ şi la mulţi ani !

Cocăi Vasilica Dumitru
Sorcova vesela
Să trăiţi,
Să-nbătrâniţi !
Ca merii, ca perii
În mijlocul verii.
Să fii sănătoasă
Şi la pungă groasă !
Nepoţii să-ţi fie
Mândră bucurie,
Toţi făloşi să crească
Şi să te iubească !
Şi-ţi dorim să poţi
S-ai şi strănepoţi !
La anu’ şi la mulţi ani
În mijlocul verii.
Să fii sănătoasă
Şi la pungă groasă !
Nepoţii să-ţi fie
Mândră bucurie,
Toţi făloşi să crească
Şi să te iubească !
Şi-ţi dorim să poţi
S-ai şi strănepoţi !
La anu’ şi la mulţi ani !

La urările de despărţire, au fost
exprimate mulţumiri pentru cei care
s-au străduit să ne fie bine (şi peste)
în aceste trei zile.

Colegului Vasile Gheorghe
Sorcova vesela,
Să trăiţi,
Să-nbătrâniţi !
Ca merii, ca perii
În mijlocul verii.
S-ai pe mai departe
Bună sănătate !
Nepoţii să-ţi creşti,
Că mult îi iubeşti !
N-ai ce să-i înveţi

Familiei de bucătari Filimon
Lili, Relu Filimon,
Mare doamnă, mare domn,
Ne-au răsfăţat cu bucate
Gustoase şi prezentate
Mai ca la Ambasador !
De ei sigur ne-o fi dor.
Lui Radu – barman, chelner etc
Radu cel omniprezent,
C-un serviciu excelent,
Ne obligă să-l iubim
Şi pe-aici să revenim.
Vioricăi Mavrodin – „şefa”
Viorico, înc-odată,
De te-am supărat vreodată,
Iartă-ne, că bună eşti
Şi din nou să ne primeşti !
Şi în loc de mulţumire, gazdelor
(urare în cor a participanţilor)
În ceeace ne priveşte,
Dumnezeu ne ocroteşte !
Ne-am făcut de-acuma planul :
Vom fi aici şi la anul !
La anul şi la mulţi ani !
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GÎNDURI PRNTRU MENTORII MEI
Sursa:MECANICII’61, Anul 8, # 1 / 65, ianuarie 2012

Scris de Maria DUMITRU

Pe mine mă cunoaşteţi de când aveam câţiva anişori. Prima întâlnire de
neuitat a fost croaziera de pe Dunăre. Aveam în jur de 5 ani. La început eraţi
nişte străini pentru mine, dar în scurt timp aţi devenit prietenii mei. Am păşit
emoţionată pe acel vas, de mână cu tataie, care îmi transmitea mult curaj. După
prima zi am început să vă cunosc şi m-am apropiat foarte mult de
dumneavoastră. Toate privirile blânde şi cuvintele frumoase mă făceau să vă
îndrăgesc foarte mult. Imi aduc şi acum aminte cât de rău mi-a părut când
frumoasa croazieră a luat sfârşit.
Dar aceasta nu a fost singura întâlnire cu dumneavoastră. A urmat mica
excursie din Deltă. Aş vrea să-i reamintesc doamnei Mihaela momentul în care
am cules împreună trandafirii de lângă mânăstire, pe care acum îi am plantaţi în
grădina mea. Au crescut mari şi frumoşi.
Am făcut deasemenea şi câteva revelioane împreună, unde, prin discuţiile
la care am luat parte, am realizat ce oameni deosebiţi sunteţi. Sunteţi mereu
plini de viaţă şi aţi ştiut să ne distraţi pe toţi prin dansuri şi tot felul de jocuri.
Cel mai emoţionant moment a fost însă participarea la sărbătorirea a 50 de
ani de la terminarea facultăţii a Promoţiei Mecanică '61. Am avut plăcuta
surpriză să primesc şi eu o diplomă din partea dumneavoastră, iar pe această
cale vreau să vă mulţumesc ! Am fost foarte impresionată să vă văd în
amfiteatru, împreună, după 50 de ani şi mă gândeam : oare cum eraţi pe
atunci ? Cred că tot atât de speciali. Chiar dacă unii dintre voi nu au putut să
vină la această întâlnire, sunt sigură că au fost cu sufletul alături de
dumneavoastră.
Aşa cum am spus şi în titlu, sunteţi un izvor de înţelepciune, din care eu
culeg zi de zi noi şi noi învăţături : domnul Vanca şi domnul Popa, nişte poeţi
care nu au vrut să fie descoperiţi şi de marele public. Aceştia m-au inspirat, prin
poeziile şi pluguşoarele lor, să compun şi eu câteva versuri. Domnul Stoian : de
la dânsul am învăţat să fiu mereu veselă. Sunt nişte oameni extraordinari !
Astăzi, aici, vreau să vă urez multă sănătate, un an nou cât mai bun şi să
ne revedem anul viitor, tot aici, la fel de veseli ca acum. Mi-aş dori foarte mult să
sărbătorim împreună şi centenarul Promoţiei Mecanică '61. Ştiu că nu credeţi
asta, dar eu presimt că doamna Matei va descoperi medicamentul miraculos care
ne va ţine veşnic tineri !
Acum, aş vrea să le adresez câteva cuvinte bunicilor mei : ,,Coca'' şi
,,tataie'', aşa cum îi alint eu. Coca este o doamnă foarte elegantă şi mereu veselă.
Tataie este un om foarte blând, dar pot să spun că se enervează cam repede. Le
mulţumesc pentru tot ce fac pentru mine. Prin cuvinte nu pot să-mi exprim în
întregime dragostea şi respectul pe care îl am faţă de ei, însă îi port în gând
mereu şi le promit aici, de faţă cu voi, că întotdeauna voi fi alături de ei. Vă
iubesc dragii mei bunici !
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Răspuns la provocarea – concurs
„Cel mai bun C.V. al promoţiei”
- dat în vileag în vol.III al Monografiei Sursa: MECANICII’61, Anul 8, # 1/65, ianuarie 2012

Scris de Adrian POPA

Când acuzam (mai blând : îmi bănuiam) colegii că nu citesc ce se
scrie în „foaia de suflet” sau în monografii, m-am temut – aposteriori – că
am fost prea aspru, poate chiar nedrept. Poate că ei citesc, dar nu
reacţionează de maniera să afle şi alţii că au făcut-o şi cu atât mai puţin că
ar fi simţit oarecum ceva pe care să-l împărtăşească colegilor fie prin viu
grai (un telefon), fie prin scris (pe adresa redacţiei „foii de suflet”).
Avem scuze solide : preocupările cotidiene apăsătoare, nonşalanţa
(comoditatea) vârstei a treia (n-am zis bătrâneţii) etc.
În ceeace mă priveşte – şi n-o fac ca să dau o pildă sau să provoc
aducere aminte – invitaţia la exprimarea unor păreri despre C.V.-urile
publicate în vol. III al monografiei, mă obligă a-mi da cu părerea. Obligaţia
rezultă din faptul că le-am citit (pe toate) pe parcursul corecturilor până la
bun de tipar şi că după ce le-am savurat încă o dată în volum tipărit, miam dat seama – prin înţelegerea mai profundă a periplului lor prin viaţă –
ce colegi minunaţi am avut.
De la MUS, m-au impresionat prin informaţiile despre familie, despre
devenirea lor în viaţă : Ilie Vâlceanu, Vasile Gheorghe, Dan Ştefănescu.
De la Maşini Termice : Gheorghe Caragea, Sorin Dinescu, Rodica
Bărănescu, Marian Grădişteanu (mai ales pentru secvenţa „Strămoşi
importanţi”).
De la Aviaţie : Virgil Clapon şi Mihai Ene.
De la TCM : Florin Drăgănescu, Dan Mihălcescu, Florică Mindoiu,
Rodica Nicolescu.
Alegerea a numai trei pentru „clasamentul” cerut de revista
„Mecanicii ’61”, ar fi fost foarte grea (se ştie că : „orice opţiune este suma
unor renunţări”), dar mi-am permis în cele din urmă să fac cinci propuneri
pentru cele trei locuri de pe podium, aşa că iată propunerea mea :
1. C.V.-ul absolventului Florin Drăgănescu ;
2. Ex-acquo :
C.V.-ul absolventului Virgil Clapon ;
C.V.-ul absolventului Dan Mihălcescu ;
3. La egalitate :
C.V.-ul absolventului Ilie Vâlceanu ;
C.V.-ul absolventului Dan Mihălcescu.
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PAUL EVERAC DESPRE EVREI
Comentariu și adnotări de Mirel VANCA
”Acest popor (evreii n.n.) era şi deosebit de înzestrat. Era şi oarecum special.
Nu avea o patrie certă, ci se găsea infiltrat cam peste tot, cu o mare, extraordinară
putere de circulaţie şi adaptare. Tot atât de extraordinar era şi talentul de-a ajunge
la bani, de-a crea şi manipula fonduri, de a specula şi investi capitaluri, de a trăi,
spori, domina prin puterea banului. Această adaptare era miraculoasă. Evreul
simţea din capul locului unde sunt averi de făcut. El nu mergea decât prin excepţie
la muncile împovărătoare şi materialiceşte sterile; el căuta comerţul, unde dai ceva
şi iei ceva mai mult, după cum o potriveşti prin inteligenţă. Dacă poţi să-l duci de
nas pe client ca să-ţi asiguri un profit mai mare, cu atât mai bine! Dar trebuie să fii
ingenios, alteori prefăcut, totdeauna necruţător. E aceasta o mare artă pe care n-o
poate practica oricine: să-ţi asiguri avantajul, partea leului, dar să nu-ţi pierzi
creditul! Clientul trebuie să te caute din nou, oarecum bucuros că are un asemenea
partener, aparent modest, totdeauna gata să te servească, capabil s-o facă.
Evreul aşezat în locul de adopţiune preia foarte repede, prin instinct,
însemnele mentalităţii locului, ideile şi idealurile poporului respectiv. El îi învaţă
rapid limba, fie şi cu accent; cel mai des îşi schimbă numele adaptându-l ţării (ceea
ce nu prea face nici un alt tip de cetăţean străin) urmează şcolile locului, citeşte
literatura locului, împărtăşeşte artele locului, problemele, dilemele; se colorează
uşor într-unul din sensurile dorite de ţara respectivă, îi studiază silitor silinţele, îşi
dă contribuţia, îi respectă obiceiurile. Deseori iubeşte sincer respectiva civilizaţie şi
cultura de adopţiune. Are numai grija să progreseze material, prin culanţă şi
exactitate, iar când se poate, să-şi dea cu părerea, să aibă o opinie, dar nu
dinafară, ca intrus, ci dinăuntrul chestiunii, ca participant. Cu timpul acest opinii
devin tot mai persuasive şi mai avizate, ele capătă autoritate. Iar operele pe care le
săvârşeşte evreul imită perfect culoarea stilistică a locului, devin prin asimilare
autentice. Sub acest prodigois înveliş, el rămâne totuşi fundamental evreu.
Ca evreu el e idisolubil ataşat unei istorii şi religii proprii. El îşi respectă
tradiţiile,dar mai ales îşi respectă tendinţele. Tendinţa lui programatică este să nu
crediteze sufleteşte total pe „goimul” cu care are relaţii, fie şi cvasi-frăţeşti, fiindcă
acela nu-i cunoaşte tainele sfinte, n-are coerenţă mistică, e dat ca adversar
doctrinar. În mod ideal el ar trebui distrus. Dacă nu se poate, măcar prelucrat,
dominat, aservit. „Poporul ales” nu are nevoie de compeţitori. Dumnezeu i-a dat un
rol cert, în timp ce toţi ceilalţi bâjbâie în căutare. El, evreul, a fost menit din capul
locului să cuprindă lumea. Are inteligenţa necesară, flexibilitatea necesară şi şi-a
ales fără greş instrumentul: banul. Iar imediat după ban, părerea, ideologia,
propaganda. El îşi face loc subtil în mentalul tuturor. El e tot aşa de bun şi în
poezie, proză, muzică, teatru, dacă nu mai bun uneori ca goimii. El şi-a selecţionat
atent nobilii săi, oamenii săi de consiliu şi de conducere. Are şi filosofi, sociologi,
tribuni de frunte. Are şi oameni de sinteză şi înălţime care i-au spus omenirii lucruri
hotărâtoare. Cu ajutorul tuturor acestora, populaţie difuză şi insinuantă, gracilă, el
o să desfacă structurile prea fixe, statele prea monolite, mentalităţile prea
conservatoare, şi le va distila într-o nouă lege, a sa. Aşa vrea Dumnezeu, care i-a
asigurat, fie şi cu sacrificii, fie şi cu suferinţe, rostul primordial în lume. Şi l-a
înzestrat corespunzător.
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...Hitler, venind în fruntea altui „ popor superior”, ba chiar a unei „rase
superioare”, s-a văzut infuzat de acest „popor ales”(sau chiar „rasă aleasă”) foarte
înzestrat, foarte rezistent, dar greu de chemat pe un teren de emulaţie oarecare
pentru o dispută deschisă, nefiind nicăiei adunat, ci difuz, - dar cu atât mai solitar.
Germanii au o mitologie compactă. Evreii au şi ei o mitologie, dintre cele mai
compacte. Germanii au o mare putere de organizare, mai puţin ostensibilă.
Germanii apar înarmaţi pe câmpul de luptă. Evreii nu apar, ei sunt în bănci, civili,
uneori nevăzuţi, şi în oficine, uneori nevăzute. Germanii au în sânge virtutea
strămoşească de a combate hotărât, deschis şi rapid; evreii pe aceea de a se mula
şi de a se muta rapid în altă parte; dar acolo unde se mută începe banul să
strălucească (destul de curând după ce veneţienii i-au îngrămădit pe evrei în
ghetou, aceştia au devenit hotărâtori în afacerile veneţiene). Evreii sunt subtili,
greu de apucat. Ei nu puteau fi deci convocaţi la fundamentalismul pangerman
hitlerist, căci îşi aveau un alt fundamentalism, pe al lor. Amândouă
fundamentalismele aspirau spre cuprinderea lumii. În prima fază Hitler s-a
mulţumit să-i împrăştie, să-i gonească din Germania. A ridicat împotriva lor şi a
aurului lor, aşa zisul „etalon muncă”, o construcţie artificială. În faza a doua s-a
străduit să-i stăpânească. Evreii au umplut lagărele, dar şi au garnisit
comandamentele aliate. Erau cuprinşi copios şi în structura capitalistă, şi în
structura bolşevică.
Pare curios de presupus că unul din marii antisemiţi, ca Richard Wagner,
apologul tradiţiilor nibelungice germane, să fi fost pe jumătate evreu. Nici Hitler
însuşi nu poate fi complet apărat de o asemenea presupunere. Dar baza
antisemitismului creştin stă în uciderea de către evrei a lui Cristos, care era şi el
evreu!”
La sfârşitul acestor citate din cartea lui Paul Everac „Discursul unui septic
sceptic” mi-am pus, tot mai derutat, întrebarea: a fost Paul Everac evreu? Multă
lume zice că da. El susţine că nu !
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PENTRU A NU RĂMÎNE DATOR
Relatare de suflet a lui Adrian POPA
În
relatări
anterioare
despre
„întâlnirea de adio” cu maestrul Paul
Everac (sau cum o intitulam atunci,
„ultima sa reprezentaţie”, la care am
fost spectatori – martori) a unui grup
de reprezentanţi ai Promoţiei ’61
Mecanică, aminteam (celor care
fuseseră
prezenţi)
despre
două
momente deosebit de emoţionante.
Primul avusese loc în ziua de
18 septembrie 2011 pe avanscena
Ateneului de pe Grui (exact cu o
lună înaintea morţii sale), când
poetul – în ipostaza pe care ne-o
arăta în această „reprezentaţie” –
Paul Everac, ne-a citit, în premieră
absolută, două fabule, care urmau să
apară într-un volum. (Sperăm – deşi
din păcate, postum – aceasta să se
întâmple !)
Al doilea moment, relatat
aposteriori, a fost cel al ultimelor
adresări ale unor apropiaţi către
maestrul Paul Everac, la catafalcul
acestuia, în ziua de 20 octombrie
2011, ziua înmormântării, când
actorul Marian Lepădatu se simţea
dator să recite doar două poezii, din
cele pe care le aleseseră împreună –
cu ceva timp în urmă – pentru un
recital de poezie Everac.
La rându-mi, m-am simţit
dator – pentru a demonstra încărcătura emoţională a acestor momente
– să redau paginii, câte unul din
„produsele” Paul Everac.
Sper să reuşesc prin aceasta să
demonstrez cât pe deplin a avut
dreptate primul vorbitor la catafalcul
scriitorului,
care-l
numea
pe
maestrul Paul Everac drept „cel care
s-a pus în slujba societăţii în care
trăia, o voce competentă a cetăţii”.

Crunta austeritate
de Paul EVERAC

- „E prost, e mizerabil anul !”
le zise şoarecilor şobolanul
în cadrul unei avântate orăţii
pe o Câmpie zis-a Libertăţii.
„Vă jur că orice vi s-ar spune,
pe bune,
intrăm într-o grea recesiune.
Aşa că principala noastră antrepriză,
ajunsă azi deviză
e să ieşim cât mai curând din criză !
Deci cer oricărui şoarece : Măi frate,
dă-ţi
ca sacrificiu măcar una din mustăţi,
să trecem hopul mai cu brio !
Curând promit că ţi-om restitui-o !
încât, la stabilit soroc,
vei pune-o nesmintit la loc !”.
Şoarecii, chiţoranii într-o doară
deliberând, dădură o mustăcioară,
convinşi că lideru-mblănit ce le
vorbeşte
e neam de şoarec şi deci simte
şoriceşte.
Aşa că-n drepturi grabnic i-o repune
după spurcata de recesiune
când o să curgă din al vremii crug
un nesfârşit belşug.
Dar iată că trecând un an de viaţă,
liderii le pretinseseră şi cealaltă
mustaţă,
să calce în picioare criza, hopa-ţopa,
cum face toată Europa !
Să fie conştienţi, să înţeleagă
că li se va restitui mustaţa-ntreagă
atunci când vor lichida cumplita eră
prin existenţă austeră.
Aşa că sub umbrela şi-a speranţei, şi
a fricii,
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sărmanii şoricei au suportat noi
sacrificii
plini de-un elan şi civic şi obştesc
pentru tot neamul şoricesc.
Că sunt buni cetăţeni au dat dovada
când li s-a mai cerut şi coada...
Şi nu s-au încăpăţânat ca să se cruţe
când fu să dea şi una din lăbuţe,
tot ferm convinşi că la soroc
le-or pune toate iar la loc.
Dar a venit pe şoricime un şi mai
tragic val
de n-au putut răzbi la niciun
caşcaval,
au suferit şi au răbdat de toate cele
până au ajuns doar os şi piele.
Recesiunea, bat-o Dumnezeu s-o
bată,
odată-n neamul şoricesc intrată
o făcea varză de salată
de n-ar fi fost bravi şobolani cu firi
mai treze,
să-i ia şi să-i administreze,
tot gâdilându-i, fie şi despotic,
la nervul patriotic.
Lingându-i tot mereu cu vorbe prea
frumoase
le ronţăiră binişor câte-un pic din
oase,
le jupuiră feţele drăguţe,
mâncară delicat cozi, zgârciuri şi
lăbuţe,
apoi le crănţăniră ca pe superbe
stickuri
din ochişori şi din boticuri.
Aşa că-n timp ce şoriceii ajungeau în
letargie,
guzganii se umflau pe veresie
şi nefiind cine să le pună doape,
nu încetau să roadă, să se îndoape.
Şi câţiva chiţorani s-au pomenit căntruna pier în paradisul acesta
auster, ajunşi în cea mai imbecilă
stare,numai prin toleranţă şirăbdare.
Iar marea criză care nu mai trece
i-a lăbărţat pe unii şobolani cât zece,
făcând din burdihane boloboace

pline cu animalele frăţeşti sărace.
Încât un şobolan prea îndesat,
când fu de alt belengher întrebat,
cin' te-a umflat în halul ăsta, frate ?
zise râzând: crunta austeritate !
N.B. Citită în premieră absolută de
autor, în 18 septembrie 2011, pe
avanscena Ateneului de pe Grui
(Podul Dâmboviţei).

Urgenţă
de Paul EVERAC

O sirenă sună cu stridenţă :
Iar mai cară unul la urgenţă !
Da, e-o fată de 30 ani
Ce-a fost sfâşiată de guzgani.
Bestiile mici, care de care,
I s-au repezit la mădulare
Şi libărci s-au adăugat să-nhaţe
Şi să-i sugă sângele din maţe.
Şi păduchii nărăviţi în rele
I-au turnat otrăvi în toate cele
Şi-alţi dulăi cu ochi şi bot de broască
S-au silit s-o îmbucătăţească.
Când intra sărmana la spital
Era intr-un hal fără de hal.
- Nu cred că mai are vre-o clemenţă
Zise doctorul de evidenţă.
- Numele, adresa, meseria !
Fata zise simplu : România.
N.B. Recitată la catafalcul autorului
de actorul Marian Lepădatu în ziua
de 20 octombrie 2011.

