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La Mânăstirea

Comana..
Sursa: MECANICII’61, An 11, #109, iunie 2015 EE
VancVanca

Mirel Vanca, Adrian Popa,

„Mecanici ’61” prezenţi la o manifestare
civic-creştină de ziua Eroilor Neamului
Anul acesta, căzând calendaristic „Înălțarea
Domnului”, în aceeași zi cu sărbătoarea Sfinților
Împărați Constantin și Elena (21 mai), iar noi având de
sărbătorit luna aceasta câțiva Constantini și o Elenă,
cineva dintr-ai–noștri a lansat invitația la Mânăstirea
Comana, unde urma să aibă loc un eveniment inedit
legat de „Ziua Eroilor”, după care să ne retragem în
Parcul Natural Comana pentru întâlnirea noastră
lunară.
Au dat curs invitației adevărații oameni de bază:
Constantin Dumitru (alias Calypso) cu Ștefan-fiul
(membru al asociației noastre) și Nicoleta-nora, Nina
Olaru (care-și sărbătorea onomastica precum Calypso),
comăneanul Florin Drăgănescu, Rodica Nicolescu,
Mircea Zainea, Dan Ștefănescu cu Anda, Mirel Vanca cu
Ani, Stănel Bone cu Adelina și Adrian Popa cu LuciMaria (cu toții, cincisprezece).
Slujba din biserica mânăstirii a fost una mai
specială, dată fiind coincidența – în acest an – a două
mari sărbători creștine. După Sfânta Liturghie, Prea
Cuviosul Arhimandrit dr. Mihail Muscariu - starețul
Mânăstirii Comana, a ținut o frumoasă predică, model

de lecție de catehism, explicând elevat semnificația și
importanța celor două mari sărbători din calendarul
creștin-ortodox: Înălțarea la ceruri a Domnului Isus
Hristos (una din cele 12 praznice împărătăști de peste
an, care este urmată cronologic de o alta: Coborârea
Sfântului Duh sau Cincizecimea, din a doua zi de
Rusalii) și ziua Sfinților Împărați Constantin și Elena
(înscriși în calendar „întocmai cu apostolii” pentru
suprema lor contribuție la legalizarea creștinismului). A
ținut deasemeni să sublinieze că – prin legiferare laică –
în această zi de Înălțare a Domnului, întreaga Românie
serbează Ziua Eroilor Neamului.
Acesta este motivul pentru care, un comitet de
inițiativă în frunte cu scriitorul – general de flotilă de
aviație Radu Theodoru, a ales Ziua Eroilor pentru
sfințirea unui monument închinat ostașilor români
căzuți la Cotul Donului în 1942, o troiță de lemn,
sculptată în cel mai autentic stil românesc. Drept
pentru care, părintele stareț a invitat întreaga asistență
din biserică, în curtea interioară a mânăstirii, unde
aștepta deja o mulțime interesată de ceremonia ce avea
să urmeze.
Conform unei decizii sinodale, de Ziua Eroilor,
clopotele tuturor bisericilor ortodoxe din România bat
întru cinstirea martirilor neamului (probabil de aceea ni
s-a părut nouă că părintele stareț „trăgea de timp” la
Predică), așa cum s-a întâmplat bineînțeles și la
Mânăstirea Comana.
Curtea interioară a mânăstirii era impresionant
aranjată, ca pentru o mare ceremonie, cu prezența unei
gărzi de onoare, cu frumoși tineri ostași în ținute de
gală. Pe zidul curții interioare de pe latura longitudinală
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a osuarului, era așezată Troița (fără „acoperiș”, expus la
intrarea osuarului). De la Troiță pleca un covor roșu,
perpendicular pe zid, până la locul destinat preoților
care aveau să oficieze slujba de sfințire a ceeace va
deveni: „Monumentul închinat ostașilor români
căzuți la Cotul Donului în 1942”.
Un sobor de preoți a ținut o frumoasă slujbă de
pomenire cu participarea tuturor celor prezenți – în
frunte cu
membri Comitetului de inițiativă – la
tradiționalul ceremonial al de trei ori repetatei „Veșnică
pomenire”, cântată în această Zi a Eroilor pentru
soldații căzuți în 1942 la Cotul Donului.
S- a procedat apoi la sfințirea propriu zisă a
monumentului, adică stropirea cu apă sfințită a Troiței
și a mulțimii de către înaltele fețe bisericești din soborul
de preoți, care pășeau pe rând pe covorul roșu până la
opera sculptorului mureșan Marian Niță și înapoi,
binecuvântând asistența.
Un grup de elevi, toți cu bluze albe, fiecare cu câte
o floare în mână, s-au îndreptat spre Troiță, depunând
mica lor ofrandă.
Părintele Mihail – starețul Sfintei Mânăstiri
Comana, a fost primul din șirul de vorbitori care au
ținut să-și exprime modul de receptare și apreciere a
evenimentului. Prea Cuvioșia Sa a arătat cum s-a
născut ideea Troiței, subliniind meritele deosebite ale
scriitorului Radu Theodoru și profesorului universitar
de la Chișnău dr. Vasile Șoimaru, de la promovarea
acesteia până la materializarea ei.
Din partea Episcopiei Giurgiului, s-a adresat
asistenței P.C. părinte Emanuel Stuparu – vicar
administrativ al episcopiei. Prea Cucernicia Sa a arătat,

printre altele, care a fost motivația alegerii sărbătorii
creștine „Înălțarea Domnului” drept „Ziua Eroilor
Neamului”, când sunt cinstiți cum se cuvine martirii
acestui popor, atât de încercat de-a lungul secolelor.
Din acest moment, generalul de flotilă de aviație
Radu Theodoru a cerut permisiunea părintelui stareț
Mihail „să preia comanda”. Primind încuvințarea,
scriitorul Radu Theodoru a făcut o foarte scurtă istorie
a nașterii unei idei și materializarea ei în evenimentul
din această joi, 21 mai 2015, remarcând principalii
artizani ai acestei reușite. În capul listei l-a așezat pe
profesorul universitar de la Chișnău dr. Vasile Șoimaru,
acest mare suflet de român, mereu în căutarea
conaționalilor de pretutindeni. A amintit și de sponsorii
care au contribuit la plata sculptării troiței, nici prea
numeroși și nici prea mărinimoși, dar demni de toată
cinstea pentru gestul de noblețe. Deaceea a ținut să
nominalizeze doi români trăitori în S.U.A., care au
trimis ofranda lor pentru cinstirea ostașilor români
martiri de la Cotul Donului: părintele Teodor Damian –
parohul bisericii ortodoxe române din New York și editor
al revistei de spiritualitate românească „Lumină lină” și
domnul Cristi Pascu, președintele executiv al Societății
„Dorul”, portdrapel al românismului în State, încă de la
începutul secolului trecut. Nu a omis să amintească și
contribuția majoră a domnului Horia Theodoru – fiul
domniei sale, pentru care dă mărturie întregul colectiv
de inițiativă.
În cursul vorbirii domniei sale, generalul Radu
Theodoru „a chemat la ordin” un bătrânel țanțoș, plin de
vigoare și cu poftă de vorbă: veteranul de război Paiu
Ioan – participant la luptele de la Cotul Donului,
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moldovean de 95 ani, din comuna Miroslăvești, satul
Soci. Răspunzând cu o limpezime demnă de invidiat la
întrebările la obiect ale generalului, acestuia din urmă îi
era greu să-l mai oprească din relatarea detaliată a
unor momente grele de pe front, astfel că a fost obligat
să recurgă la un ordin militar: „Sergent! Pe loc repaus!”
Noul moderator – instalat militărește – a dat
cuvântul domnului general-maior Florian Tucă, istoric
militar, membru al Academiei Oamenilor de Știință,
autor a numeroase cărți despre monumentele din țara
noastră care cinstesc memoria ostașilor români. Deci, o
competență în materie, a ținut să spună că Troița ce s-a
sfințit la Comana este primul monument din țară
închinat ostașilor români căzuți pe frontul de Răsărit.
I s-a dat cuvântul domnului Ionuț Gospodaru
(„nume predestinat” – așa cum sublinia domnul general
Theodoru) – primarul comunei Miroslăvești, județul Iași,
care a transmis un salut călduros din partea
moldovenilor lui Ștefan cel Mare, cinstitorilor amintirii
martirilor din 1942, jertfiți pentru reîntregirea
neamului.
A urmat la cuvânt domnul profesor universitar dr.
Vasile Șoimaru, care a devenit un obișnuit al Comanei și
împrejurimilor. Profesor la Academia de Științe
Economice din Chișnău, s-a dovedit a fi nu numai un
economist de prestigiu, ci și un econom în rostirea
cuvintelor. Spovedindu-se despre apropierea frățească,
până la identificarea în gândire despre românism, cu
scriitorul Radu Theodoru, Vasile Șoimaru a lăsat ca să
răzbată din vorbirea sa – chiar în acest moment de
împlinire a unui prim pas de „afirmarea solicitudinii
pentru amenajarea și sfințirea unor locuri” (Vlad Pohilă,

în „În loc de prefață” la cartea „ Cotul Donului - 1942”)
- furia, obida pentru nepăsarea românilor față de
românii lor sacrificați pe teatrele de luptă. Cuvântul lui
a fost mai mult un strigăt de durere. Pentru a-l înțelege
pe deplin trebuie să-i citești cartea: „ Cotul Donului 1942”.
A primit rând la vorbire și un coleg de-al nostru,
inginer Adrian Popa. Pentru acest motiv, pentru că a
fost singurul care nu a vorbit liber și a avut un material
scris – deci ușor de reprodus, dar mai ales pentru faptul
că a ridicat câteva probleme legate de urmările acestui
eveniment în perspectiva imediată, cu un dorit și
așteptat ecou la autoritățile locale, județene și de stat,
iată ce a spus:
Prea cinstite fețe bisericești, domnilor generali,
stimabile oficialități, onorată asistență
Am convingerea că momentul de înaltă cinstire
creștină pe care îl trăim astăzi, va naște o tradiție:
rememorarea marilor evenimente de jertfă românească
pentru unitatea neamului și integritatea țării. Spun asta,
știind că anul viitor comemorăm centenarul „Bătăliei
pentru Bucureşti”, al cărei teatru de lupte a fost chiar
pe locul pe care ne aflăm acum. Bătălia de pe Neajlov
şi Argeș - cum îi mai spun istoricii, a avut epicentrul
chiar aici. Stau dovadă Osuarul din curtea mânăstirii și
osemintele din groapa comună recent descoperită în
curtea exterioară a acesteia. Așa cum îl cunoaștem pe
Prea Cuviosul Arhimandrit, părintele stareț Mihail se va
lupta pentru cinstirea cuvenită a celor căzuți în 29
noiembrie – 3 decembrie 1916. Se va face pentru aceștia
măcar o reparație. Pentru inechitatea de tratament post
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mortem cu confrații lor din regimentele Grupului
Nămăiești de sub comanda generalului Traian Găiseanu,
căzuți în luptele din zona Bran și Dragoslavele, cărora
urmașii lor le-au înălțat un superb mausoleu pe dealul
Mateiașu (11 km de la Câmpulung Muscel) în 1928-1935,
cu consolidări, extinderi și amenajări în anii socialismului
blamat. Nu este vina muscelenilor pentru această
inechitate. Este rușinea vlășcenilor, care se consideră
urmașii direcți ai vlahilor (măcar etimologic), dar care au
neglijat și neglijează manifestările de bun simț creștin și
civic ce ar trebui să fie închinate memoriei strămoșilor.
Acestui triunghi de istorie valahă, Giurgiu –
Călugăreni – Comana, ce readuce în memoria românilor
numele unor domnitori munteni de mare respect național
ca: Mircea cel Bătrân, Vlad Țepeș, Mihai Viteazul, Radu
Șerban, Șerban Cantacuzino (ultimii doi: ctitor și rectitor ai
mânăstirii Comana) nu i se sesizează valoarea culturalturistică, sursa de etichetare documentară a prezentului
prin măreția trecutului.
Revenind la motivația întâlnirii noastre de astăzi,
inițiativa inimoșilor: general Radu Theodoru și prof. Vasile
Șoimaru, susținută pe de-a-ntregul de părintele stareț
Mihail, și-a găsit o fericită împlinire printr-o simbolistică
autentic românească: troiţa ostaşilor eroi căzuţi la
Cotul Donului în 1942.
Profesorul Vasile Șoimaru, care a încropit cu
propriile-i mâini o cruce din două bețe legate cu o sfoară,
spre compensarea diferenței de tratament post-mortem al
aliaților germani (în superbul cimitir al acestora găsinduși odihna veșnică și osemintele a 625 ostași români), sau
aliaților unguri (în cimitirul cărora au fost înhumate
osemintele a peste o sută de mii de români mobilizați în

armata maghiară), a produs un document zguduitor: cartea
„Cotul Donului - 1942”, remarcabilă mărturie a unui pelerin
prin stepa Donului, prin stepa Calmukă, pe urmele
românismului jertfelnic. Plimbându-l și fiindu-i ghid maestrului
Radu Theodoru pe astfel de traseu, s-a născut frăția de
conștiințe românești și ideia materializării recunoștinței și
cinstirii postume a românilor – pe nedrept uitați – căzuți la
Cotul Donului, printr-un monument tradițional românesc la
Comana – deși departe de locul jertfei – în acest sfânt triunghi
de istorie valahă, spre înfrățirea cu domnitorii ce au dat
renume zonei și cu ostașii ce-și lăsau osemintele – drept
dovadă a curajoasei lor prezențe pe aici – cu 26 de ani mai
devreme decât sacrificiul lor. Cum și cine să-i considere uitați?
Unul dintre martirii lui 1942 pe Frontul de Răsărit a fost și
tatăl meu lt. TR. Grigore Popa (avea 36 ani).
Nu pot să nu-mi chem în memorie ce a spus un mare
poet, un mare ROMÂN, el însuși basarabean de origine, despre
acești eroi fără de mormînt:
Ioane fără de mormânt,
Te plâng și te îngân,
Că tu ai fost și eu mai sunt
Ion, soldat român.

Dușmanii tăi și azi se tem
De-ngrozitoarea zi
Când vom ieși de sub blestem
Și te vom regăsi.

Dar unde e mormântul tău,
În care râu sau deal,
Te bat părerile de rău,
Soldat și general.

Ioane fără de mormânt,
Cuvânt fără coperți,
Din locul tragic un’ te-au frânt,
Încearcă să ne ierți.

În fața morții, neclintit,
N-aveai ce o ruga,
Ai lăcrimat și i-ai zâmbit,
Ca și la nunta ta.

Așa, a fost, va fi mereu,
Te căutăm cu dor,
Ion ești tu, Ion sunt eu,
Ion e un popor.

„Sunt un om liber” (Adrian Păunescu,1988)
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A solicitat dreptul la o scurtă intervenție
remarcabilul scriitor și publicist, profesorul Ion Coja.
Exploatând o relatare din „ Cotul Donului - 1942”
(pag.80) referitoare la eroismul ieșit din comun al
preotului Popescu din Ștefăneștii de Argeș, neclintit de
la oficierea unei slujbe de înmormântare, care sub
ploaia de foc a rămas pe marginea gropii comune până
și-a făcut pe deplin datoria conform canoanelor
bisericești, profesorul Coja se mira în curtea mânăstirii
Comana (ca și în decembrie 2012, în articolul de pe
blogul său, intitulat „Preoți cu crucea-n frunte....”) „de
ce un asemenea act de eroism creștinesc a rămas
complet necunoscut și uitat în negura amintirii
noastre!” Și tot Domnia sa își mângâie și ne mângâie
supărarea constatând că indubitabil poporul român
consideră ca cele mai respectabile și respectate instituții
ale statului, biserica și armata.
Subscriem întru totul, domnule profesor Ion Coja.
În încheierea manifestării, domnul general Radu
Theodoru a invitat-o la microfon pe actrița Doina
Ghițescu – de la Ansamblul Ciocârlia, cunoscută ca
recitatoare de mare talent, care a emoționat până la
lacrimi asistența cu un colaj de versuri patriotice (ale
poeților Dan Verona și Ana Blandiana), intitulat „Eroii”.
A urmat un moment de înaltă emoție și vibrație
artistică. O formație de fluierași, elevi ai școlii din
Comana, în ținute azurii au cântat Imnul Național și un
cântec patriotic bine cunoscut. Măiestria interpretării
acestor copii a smuls un ropot de aplauze întregii
asistențe.

S-a lăsat astfel cortina peste o sublimă
manifestare creștin-ortodoxă ce face cinste gazdei și
organizatorilor.
x
x
x
Grupul de „Mecanici ’61” – deși invitați la prânzul
oferit de starețul mânăstirii - s-a retras discret și
ambarcați de colegii veniți cu mașinile proprii, s-au
îndreptat spre Parcul Natural Comana. După ce au
străbătut centrul civic al comunei și au trecut de „Casa
Comana” (restaurant în vogă, mai ales pentru cei cu
bani), au ajuns la „Parcul de aventuri Comana”.
Situat pe malul unui frumos lac, lac ce aparține
Deltei Neajlovului, superbă rezervație naturală la
confluența Neajlovului cu Argeșul, amenajat cu cvasifaleză de promenadă, parcul este bine aerat, populat cu
chioșcuri de popas (din păcate – deși nu prea multe –
împuținate
de
sechestrarea
unora
de
către
întreprinzători locali cu scopuri lucrative) și având
chiar în incintă un frumos restaurant (văzut din
exterior), care din păcate „oficiază” numai pentru
„petreceri colective” sau „festivități colective” și un altul
deschis publicului.
Iată cum organizarea pick-nick-ului nostru, la
care fuserăm invitați de Sfinții Constantin și Elena a
devenit o problemă.
Poate pentru alții, dar nu pentru Mecanicii ’61!
Prima opțiune – direct pe iarbă. Dar, cineva a
găsit un foișor cu o masă rotundă, circumscrisă
conturului său (adică brâu din lemn care avea la partea
superioară o scândură lată, tocmai bună să te așezi
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într-un echilibru aproape stabil – toată această analiză
se făcea pentru că nu existau bănci sau scaune).
Important este că exista o masă (aproape plană!), pe
care au fost întinse ștergare - pe post de față de masă și
din două coșuri cu nuiele au poavazat masa niște ouă
roșii aduse de Adelina Bone și Luci Popa (că doar era
Înălțarea Domnului), plăcințele cu ciuperci și carne
(made Adelina), brânză de bivoliță de Călugăreni și
prăjituri. Era de mâncare pentru încă atâția câți erau
prezenți. Cu toate acestea Sfântul Constantin cel Mare
(alias Calypso) a făcut cinste cu niște mici, specialitatea
Casei Comana, ca masa să fie și mai bogată și să
meargă vinul negru (demi sec) de Dealu Mare, adus de
același Calypso. Dacă nu ar fi fost incompatibilitatea de
confort a șezuturilor
cu scândurile de pe partea
superioară a brâului foișorului, se putea spune că a fost
o „regală”.
Dar toată lumea s-a simțit bine, nu numai pentru
că am schimbat ambientul; s-a cântat „Mulți ani
trăiască!” pentru cei sărbătoriți.
Grupați pe echipaje auto - conform vecinătăților
de domiciliu – petrecăreții „Mecanici ’61” și-au luat „La
revedere” între ei și de la Comana.
Ca și cu alte ocazii, Calypso (nu degeaba este
boss-ul asociației noastre) a remarcat drept concluzie:
Totul a fost plăcut şi ne-am simțit bine, fiindcă am
fost împreună.
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Garda de Onoare la Troiţa ridicată în Memoria
Eroilor Români căzuţi la Cotul Donului în
l942-1943

Generalul de Flotilă de Aviaţie (r) Radu Theodoru,
Ion Paiu,Veteran de la Cotul Donului 1942 şi
Adrian Popa, fiu de Erou căzut în bătălie.

POpa
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Cuvântul Academicianului
Ion Coja

Discursul profesorului Vasile Şoimaru

Cuvântul Profesorului
Vasile Şoimaru
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Soborul de Preoţi care a oficiat slujba.

Copii fluieraşi din Comana !

11

MECANICII ’61 POLIBUC An 11, # 109 iunie 2015 EE

Trupele auxiliare MEC ’61, în acţiune!

Generalul Constantin Caliypso Mc ’61, încadrat în dispozitivul
de luptă al unităţii sale !
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Bătălia de la

STALINGRAD
Sursa: MECANICII ’61,An 11, #109, iunie 2015 EE

Perioadă
Loc
Rezultat
Combatanți
Germania
Nazistă
România
Italia
Ungaria
Croația
Conducători
Friedrich

Material INTERNET

21 august 1942 – 2
februarie 1943
Stalingrad, Uniunea
Sovietică
Victorie decisivă
sovietică
Uniunea
Sovietică

Vasili Ciuikov
Paulus
Erich
von Alexandr Vasilevski
Gheorghi Jukov
Manstein
Semion Timoşenko
Hermann
Constantin
Hoth
Rokossovski
Petre
Rodion Malinovski
Dumitrescu
Andrei Eremenko
Constantin
Constantinescu
Italo
Garibaldi
Gusztav
Jany
Viktor
Pavičić
Efective
~ 1.500.000
~ 1.700.000
Pierderi
~750.000 morți 1.050.000 militari
sau
răniți ~40.000 civili
91.000
capturați
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Generalităţi
Bătălia de la Stalingrad a fost un punct de cotitură, una dintre cele mai
importante ale celui de-Al Doilea Război Mondial, şi este considerată cea mai
sângeroasă şi mai mare bătălie din istoria omenirii. Bătălia a fost marcată
de brutalitate şi de lipsă de grija pentru populaţia civilă, manifestate de
ambele părţi angrenate în conflict.
Bătălia include campania de bombardamente a oraşului Stalingrad (azi
redenumit Volgograd) din sudul U.R.S.S., atacul terestru german asupra
oraşului, luptele din interiorul oraşului însuşi şi contraofensiva sovietică
care, în cele din urmă, a încercuit şi distrus forţele germane şi ale celorlalţi
aliaţi din cadrul Axei din oraş şi din perifieriile acestuia. Numărul total al
pierderilor este estimat la aproximativ 3 milioane. Lipsa datelor exacte este
datorată refuzului guvernului sovietic de atunci de a calcula pierderile din
cauza temerilor ca sacrificiile ar fi parut prea mari şi ar fi demobilizat
eforturile de război. Forţele Axei au pierdut aproximativ un sfert din efectivul
total de pe frontul de răsărit şi nu şi-au mai revenit niciodată de pe urma
acestei înfrîngeri. Pentru sovietici, victoria de la Stalingrad a marcat
începutul eliberării patriei, luptă care a dus în cele din urmă la victoria din
1945 asupra Germaniei Naziste.
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Participarea României în cadrul Bătăliei de la Stalingrad
Simultan cu acţiunile din Crimeea, comandamentul german a dezvoltat
ofensiva în spaţiul dintre Doneţ şi Don spre Stalingrad şi Caucaz. Obiectivul
lui Hitler era să ajungă pe Volga ca să oprească aprovizionările ruseşti pe
fluviu şi să cucerească regiunea petrolieră din Caucaz.
La începutul lunii august 1942, Grupul de Armate "A" a trecut Donul pe la
Rostov şi a început înaintarea spre Caucaz. Grupul de Armate "B" a început
atacul spre Stalingrad. Noul plan ducea la o lungire considerabilă a
frontului la aripa lui de sud. În consecinţă, mareşalul Ion Antonescu este
solicitat şi pune la dispoziţia comandamentului suprem german două
armate române: Armata 3 Româna (general Petre Dumitrescu) cu 11 divizii,
grupate în patru corpuri de armată şi Armata 4 Româna (generalul
Constantinescu Claps) cu patru divizii, grupate în 2 corpuri de armată.
Ambele armate sunt puse sub ordinele Grupului de Armate "B" şi, pînă la 15
octombrie 1942 au ajuns pe front. Armata a 3-a a preluat, de la trupe
italiene şi germane, un sector de front în lungime de 110 km pe braţul de
nord al Cotului Donului, la vest de Stalingrad. Armata a 4-a a fost dispusă
întru-un sector excesiv de larg pentru forţele de care dispunea (peste 200
km), la sud de Stalingrad, în Stepa Kalmuca, într-un teren uscat, nisipos şi
sarac, dispozitiv sprijinit pe o linie de lacuri de stepă.
O mare dificultate pentru dispozitivul Armatei 3 Române era prezenţa pe
malul de sud al Donului a trei capete de pod ruseşti, din care cel de la
Deviatkin era foarte mare şi foarte periculos. De la intrarea în dispozitiv,
generalul Petre Dumitrescu a cerut aprobarea de a elimina aceste capete de
pod, punîndu-se la dispoziţie aviaţie, tancuri şi artilerie grea necesare.
Comandamentul german nu a aprobat aceasta operaţie şi nici un atac cu
forţe mai mari de un batalion. Din ordinele aceluiasi comandament, Armata
a 3-a Romana şi-a plasat toate forţele în linia întîi, rămînînd fără nici o
rezervă, pe un front care era de doua ori mai lung decît puteau acoperi,
normal, trupele române. Primise, în schimb promisiunea că i se vor asigura
rezerve germane. Din capul locului cele două armate române au fost puse
într-o stare de inferioritate faţă de un inamic înzestrat cu puternice şi
moderne mijloace de luptă. Ele erau lipsite de armament antitanc pe
măsura tancurilor ruseşti. Cel care exista era la nivelul Primului Război
Mondial, iar infanteria nu dispunea decît de sticle cu benzină şi şomoioage
de paie, mijloace improvizate cu efecte minime.
Armamentul antitanc al trupelor române era de tip vechi, calibre 37-47 mm,
cu muniţie care nu strapungea blindajul tancurilor sovietice. Artileria grea
era foarte puţina iar cererile la germani nu au fost onorate. În sectorul
Armatei 4 fîşiile diviziilor erau mari (25-40 km), în rezervă existau doar
cateva escadroane de cavalerie la nivelul diviziei, iar la regimente doar cate
4-5 oameni. Corpul 6 armata dispunea doar de 4 tunuri antitanc de 88 mm.
La 19 noiembrie, cand începea ofensiva sovietică, Armata 3 avea 152.492 de
militari iar Armata 4 doar 75.580.
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Inamicul avea în faţă trupe considerabile. Faţă de cele trei armate românogermane ruşii aveau 11 armate cu un total de 80-86 divizii de trăgători, 19
brigăzi de infanterie, 51 brigăzi blindate, 7 divizii de cavalerie şi 4 flote
aeriene.
În ziua de 19 noiembrie, ruşii au trecut la ofensivă de mari proporţii la vest
şi sud de Stalingrad. În sectorul Armatei a 3-a Română, ofensiva rusa a
început din doua capete de pod, la centrul şi în flancul drept al armatei, cu
forţe mult superioare în tancuri şi cavalerie. Frontul a fost rupt pe doua
direcţii între care au fost încercuite trei divizii române (grupul Lascar,
diviziile 5, 6 si 15 infanterie). Pînă în seara de 19 noiembrie, pe lîngă cele
trei divizii încercuite, diviziile 9 şi 14 fuseseră distruse, iar divizia 1 cavalerie
intrase în sectorul Armatei 6 Germane. Pînă la 25 noiembrie Grupul Lascar,
deşi a încercat sa se salveze nu a putut fi ajutat nici pe calea aerului, nici
prin atacuri terestre şi a fost lichidat.
Începînd cu 20 noiembrie, inamicul a dezlănţuit o ofensivă puternică şi în
sectorul Armatei a 4-a Română, la sud de Stalingrad. Ruşii au reuşit să
rupă frontul între diviziile 1 şi 20 infanterie, au împins-o pe aceasta din
urma spre nord şi au prins-o în încercuire alături de Armata a 6-a
Germană, au distrus divizia 2 infanterie şi au aruncat de pe poziţie toate
trupele armatei. La 22 noiembrie, cele două ofensive sovietice au închis
cleştele încercuind Armata a 6-a Germană.
Corpul 1 armata română (diviziile 7,9,11 infanterie) cu o redusa capacitate
operativă, la 19/20 decembrie a fost trimis sa limiteze efectele ofensive
sovietice de la 16 decembrie in sectorul A 8 italiene, dar la 21 decembrie
1942 majoritatea fortelor lui au fost încercuite. De asemenea Corpul 7
armată a fost puternic lovit la începutul lunii decembrie 1942.
Operaţiunea de despresurare a Armatei 6 germane din zilele de 12-22
decembrie 1942 n-a reuşit. La ea a fost angajat şi Corpul 6 armată română.
La 26 decembrie 1942 s-a declanşat o nouă contralovitură sovietică ceea ce
a însemnat eşuarea tuturor tentativelor de restabilire a situaţiei.
Înfrîngerea din Cotul Donului a generat încordarea relaţiilor românogermane şi acuzaţii la adresa militarilor români care nu au vrut să lupte şi
s-au facut vinovaţi de situaţia tragică ce s-a creat pentru Armata a 6-a
Germană.
În realitate românii au luptat ca la Mărăşeşti, au suportat bombardamentele
de artilerie de o duritate extremă, au primit atacul unei mari mase de
tancuri, care au trecut peste ei, românii neavînd armamentul necesar
pentru a riposta. Mareşalul Manstein aducea grave acuzaţii românilor. În
scrisoarea de raspuns a maresalului Ion Antonescu către maresalul
Manstein, la scrisoarea memoriu, care aducea grave acuzaţii românilor,
şeful armatei române face dovada clasica de ceea ce înseamnă mîndria şi
demnitatea unui comandant dăruit, obligat să suporte invinuiri nedrepte, ce
atingeau onoarea unei armate loiale, sacrificată din vina comandamentului
german. Maresalul roman "trimisese repetate avertismente OKW-ului asupra
comportării trupelor sovietice..., ceruse întărirea frontului defensiv prin
armament şi muniţie, dovedise ineficienţa rezistenţei liniare, slabe peste tot,
statice, fără rezerve şi fără posibilitatea de intervenţie a comandamentului.
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Nu se luase nici o măsură". Maresalul Manstein este obligat să recunoască
partea de vina a comandamentului german şi "serviciile aduse cauzei
comune de către România".
Apoi, generalul von Hauffe, în raportul întocmit asupra operaţiilor din
sectorul Armatei a 3-a Române aprecia "ca de la 19 la 27 noiembrie, trupele
române, s-au luptat cu vitejie şi au consimţit sacrificii eroice", iar generalul
Hans Doerr, fost şef al detaşamentului de legatură cu Armata 4 Română în
timpul acestei bătălii scria: "Prăbuşirea frontului român în Cotul Donului şi în
Stepa Kalmuca este vina conducerii supreme germane, care în nemărginita ei
îngîmfare dădea aliaţilor misiuni la care nu puteau face faţă".
Bilanţul pierderilor la Stalingrad este grav: din cele 14 divizii române
participante, patru divizii de infanterie şi o divizie de cavalerie au fost
încercuite, patru divizii de infanterie şi divizia blindată au suferit
pierderi grele, iar patru divizii au rămas în aceeaşi formă
combativă. Armatele 3 si 4 române, care avusesera la 19 noiembrie
1942 un efectiv de 228.072 oameni, mai aveau la 7 ianuarie 1943 doar
73.062 de militari valizi. Factorii dezastrului de la Stalingrad pot fi
considerati: presiunea germană privind angajarea forţelor "oricum şi
oriunde", folosirea abuzivă a trupelor române şi desparţirea trupelor de
comandamentele organice; folosirea artileriei grele, a aviatiei etc. doar
în folosul trupelor şi sectoarelor germane, fără a ţine cont de nevoile
sectoarelor româneşti; atribuirea de misiuni trupelor române care le
depăşeau capacitatea tactică şi operativă; comportamentul inadecvat
faţă de militarii români şi nerespectarea regulilor elementare ale unui
război de coaliţie.
După bătălia Stalingradului, Armata 3 Română a mai ramas pe front cu
doar patru divizii de infanterie de la aripa ei stîngă. Armata 4 Română a fost
retrasă pe un aliniament mai înapoi, după ce pierduse Corpul 6 Armată şi a
fost întărita cu Corpul de Cavalerie (Diviziile 5 si 8 Cavalerie). Ea a luat
parte la operaţiile Grupului de Armate Hoth, între 12 si 23 decembrie, în
scopul salvarii trupelor încercuite la Stalingrad. Dar respectivul grup,
epuizat de grelele pierderi suferite, dupa trei zile a fost puternic atacat şi
după alte trei zile de lupte indarjite, a fost desfiinţat. Armata 4 Română şi-a
pierdut astfel, orice valoare operativă.
Pe frontul Armatei 3 Română şi a Armatei 8 Italiene, la 16 decembrie 1942,
ruşii au reluat ofensiva în Cotul Donului, înaintând vertiginos spre vest.
Armata 3 Română a fost scoasă definitiv din luptă.
Astfel, ramăşiţele celor două armate române au fost trimise în ţară pentru
refacere şi organizare.
NR. Relatarea de mai sus este, desigur succintă, referindu-se la un eveniment
de un tragism ieşit complet din comun pentru istoria militară naţională. A fost,
fără niciun dubiu, cea mai severă înfrîngere a armatei române, din toate
timpurile ! Totuşi, cred că ilustrarea unor aspecte- să spunem de ordin
circumstanţial- poate fi de interes pentru o mai bună cunoaştere a realităţii
istorice, de către cititorul care nu este militar, istoric militar sau istoric de
profesie. Mă refer la unele aspecte complet necunoscute de marele public, care
au furnizat, prin natura lor, un substanţial ajutor pentru efortul de război al
Uniunii Sovietice, implicit pentru însăşi câştigarea acestuia. Să vedem :
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1. Excepţionala acţiune informativă a lui Rudolf Roessler
„Sovieticii au exploatat o sursă fantastică în Elveţia, unul Rudolf Roessler
(nume de cod «Lucy»). Prin mijloace neidentificate până azi, Roessler din
Elveţia a fost capabil să obţină informaţii de la înaltul Comandament
German din Berlin pe o bază continuă, adesea în mai puţin de 24 de ore de
la emiterea deciziilor zilnice privind Frontul Răsăritean” (Allen Dulles,
director general al CIA )
Acest bărbat este cel care i-a făcut lui Stalin un cadou neaşteptat de
Crăciunul anului 1940: dosarul complet al Planului Otto (rebotezat
„Barbarossa”) de invadare a URSS.
Numai nouă copii ale planului existau atunci şi i-au trebuit lui Roessler peste
12 ore de muncă pentru descifrarea codului şi încă 48 de ore pentru a
radiotelegrafia Kremlinului toate paginile planului. Stalin a reţinut în secret, la
biroul său din Kremlin, acest dosar şi nu l-a discutat decât cu Lavrenti Beria,
ministrul poliţiei politice secrete cunoscute sub numele de N.K.V.D. Şeful
Marelui Stat Major al Armatei Roşii era atunci Gheorghi Jukov, care scrie în
cartea sa de memorii că nici el, nici ministrul Apărării, Timoşenko, n-au ştiut
că Stalin primise planul Barbarossa cu 6 luni înainte de invazia nazistă !!!!
Revenind la subiectul Stalingrad, iată unul dintre nenumăratele mesaje
primite de Jukov, din sursa Lucy:
Pe 18 aprilie 1942, Roessler a primit de la Berlin detaliile suplimentare cerute
de Stalin pentru luptele grele de la Cotul Donului. Radiograma trimisă imediat
lui Stalin includea şi aceste secrete militare: „Linia lungă a frontului care va fi
cucerită de Wehrmacht va fi încredinţată pentru apărare unor trupe negermane. Vor fi 52 de divizii străine: 27 divizii româneşti, 13 ungureşti, 9
italiene, 2 cehoslovace şi o divizie spaniolă. Pentru că românii şi ungurii se
urau unii pe alţii şi erau în stare să se bată între ei, vor fi separaţi prin 9
divizii italiene şi una spaniolă. Înaltul Comandament German nu se baza prea
mult pe aceste întăriri ne-germane, fiind îndoielnică valoarea lor militară”
(pag. 99).
Divulgarea acestor puncte slabe de pe frontul Donului îl va determina pe
mareşalul Jukov să aleagă direcţia loviturii principale exact în sectorul de
front apărat de diviziile ne-germane, reuşind spargerea frontului printr-o
contra-ofensivă puternică. Întreaga operaţiune de încercuire a Armatei a VI-a
germane de sub comanda feldmareşalului von Paulus n-ar fi reuşit fără
detaliile trimise zilnic de Roessler. OKW a trimis în ajutorul lui von Paulus
armatele blindate conduse de von Manstein şi a deturnat de la acţiunile lor de
front alte mari unităţi pentru salvarea Armatei a VI-a. Fiecare din aceste
ordine de luptă noi şi urgente erau trimise Moscovei prin radio de Roessler
într-un interval de 6-10 ore de la emiterea lor la Berlin. Era ceva nemaiauzit
deoarece s-a calculat de către specialişti militari că, în multe împrejurări,
ordinele de luptă ale lui Hitler ajungeau la Stalin înaintea primirii lor de către
comandanţii germani din linia întâia!
Activitatea lui Roessler a încetat la 20 noiembrie 1943, când a fost „arestat”
de guvernul elveţian pentru a fi protejat de SS-işti lui Shellenberg !

18

Foaie de suflet lunară a Asociaţiei „Promoţia ’61 MECANICĂ

2. Fantasticul ajutor de război anglo-american acordat URSS
Despre acest substanţial ajutor logistic în epocă ştia toată lumea. La 16
martie 1944, organele informative militare româneşti de pe front, informau
despre Ajutorul anglo-american pentru Rusia Sovietică, relatând că, Uniunea
Sovietică primea în cantităţi mari mijloace auto, în special camioane,
echipament şi hrană conservată. Potrivit datelor procurate, tot acest material
furnizat Uniunii Sovietice, sosea prin Iran în oraşul Ordjonikidze (actualmente
Vladikavkaz, capitala Osetiei de nord, Federaţia Rusă).
Unul din dezertorii sovietici cercetaţi de serviciile speciale româneşti,
mărturisea că, în vara anului 1943, personal a văzut cum veneau din Iran,
„zeci de mii de camioane” cu diverse materiale, iar un prizonier sovietic
declara că, sprijinul anglo-american dat Uniunii Sovietice în acest război era
considerabil; fără acest sprijin Armata sovietică nu ar fi putut întreprinde
marea ofensivă de la Don la Nistru. Cu toate că era binevenit acest ajutor, în
sânul populaţiei sovietice domnea îngrijorarea că, „după terminarea
războiului, ruşii să nu devină robii şi muncitorii americanilor”. Se considera
că, avioanele şi tancurile primite de la americani, vor fi plătite foarte scump,
însă nu exista o altă soluţie: autorităţile sovietice au acceptat ajutorul angloamerican pentru a putea învinge în acest război. Existau destule resurse
umane, în schimb resursele tehnico-materiale erau insuficiente.
Ion Pantazi, care a luptat în cadrul Armatei române în Crimeea şi Caucaz
împotriva Armatei sovietice (fiul ministrului de Război în perioada 1942-1944),
vorbind despre soldatul sovietic care era într-o „stare mizerabilă”, neavând
„decât o pâine neagră-neagră, tare ca piatra, deci un fel de pesmet, cum nu
mai văzuse nici un român până atunci şi o sticlă mare de vodcă”, menţiona
că, din anul 1942, situaţia alimentară din Armata sovietică „a început să se
amelioreze sensibil, pentru că americanii au ajutat enorm Armata Roşie,
trimiţând multe mii de tone de alimente, de furnituri de tot felul şi, bineînţeles,
echipament de război. Tehnica de luptă nu era marea problemă a ruşilor, căci
ei produceau o tehnică bună, problema era a alimentelor. Or, aici americanii
au avut un aport decisiv. Pot să spun – continua Ion Pantazi – în deplină
cunoştinţă de cauză că, fără ajutorul masiv american, în 1942 Armata Roşie
ar fi capitulat”. În acest război – mai spunea Ion Pantazi –, „Noi i-am găsit (pe
ostaşii sovietici – n.n.) destul de bine echipaţi încă din 1941, aveau pufoaice,
cizme, echipament de vară şi de iarnă, oricum erau mai bine îmbrăcaţi decât
nemţii… Problema Armatei Roşii era mâncarea, aşa cum este de fapt şi
astăzi… (…) ruşii aveau camioane militare, dar erau foarte proaste, nu puteau
merge nici pe noroi, nici pe zăpadă. Camioanele americane erau
ultramoderne, mergeau pe orice teren şi în orice condiţii atmosferice. Graţie
acestor camioane, Armata Roşie s-a putut deplasa rapid, începând cu anul
1942, sute de kilometri numai în câteva zile, în timp ce noi (soldaţii din
Armata română – n.n.) eram tot la cai sau chiar şi mai rău, pe jos, fără cai…
Camioanele americane – încheia Pantazi – au făcut pentru ruşi mai mult decât
10.000 de tancuri… În plus, prin aceste livrări masive, americanii au ridicat
moralul bolşevicilor, care şi-au spus că acum au un aliat foarte puternic, nu
mai sunt singuri”.
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Impression, soleil levant

şi Paul Durand-Ruel

Sursa: MECANICII’61, An 11, # 109, iunie 2015 EE,

Nicu SURUCEANU

Muzeul Marmottan-Monet,
proprietarul tabloului a organizat o
expoziţie la împlinirea a 140 de ani de
la prima sa prezentare în public.
Cu această ocazie au făcut o
istorie a tabloului amintind că unul
dintre primii proprietari a fost medicul
şi colecţionarul de origine română
George Bellu, cunoscut în Franţa sub
numele de Georges de Bellio şi care
dispunea de o avere considerabilă.
Cimitirul Bellu a fost amenajat pe
terenul donat de familia sa.
La moartea sa, în 1894, colecţia i-a revenit fiicei sale, Victorine Donop
de Monchy. In 1939, pentru a nu fi rechiziţionate de nemţi, cele mai
preţioase tablouri au fost donate academiei de arte frumoase şi evacuate
împreună cu colecţiile Luvrului şi donate apoi muzeului Marmottan. In 1942
ea oferă muzeului şi restul colecţiei, iar după război, într-o sală purtând
numele tatălui ei sunt prezentate şi tablourile revenite.
In 1891, Georges de Bellio, îi scrisese prietenului său Claude Monet, pe
care îl ajutase în momentele grele prin care trecuse la început : " Fiţi liniştit,
dragul meu Monet, niciunul dintre tablourile dumneavoastră importante nu

Nicolae Grigorescu
Georges de Bellio 1877

Giovanni Boldini
Georges de Bellio 1894

Auguste Renoir
Victorine Donop de Monchy

va părăsi vreodată colecţia mea !"Asupra tabloului şi a condiţiilor în care a
fost pictat au fost efectuate şi cercetări iconografice, atât în Franţa, cât şi la
universitatea din Dallas. Era vorba de a determina data exactă, ora şi locul
unde se afla Monet când îl picta, având în vedere că portul a suferit multe
schimbări. Ţinând cont şi de informaţiile meteorologice consemnate în
arhivele portului Le Havre, tabloul se pare că a fost pictat pe data de 13 nov
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1872, la o jumătate de oră după răsăritul soarelui şi nu în aprilie, cum s-a
scris. Rămâne ca această diferenţă să prezinte o importanţă care să merite
efortul …
In rest, părerea mea personală este că organizarea unei expoziţii doar
pentru acest motiv nu prea se justifica. Este drept că am văzut unele
tablouri pictate de Monet sau de alţi impresionişti, nu din fondurile
muzeului, ci împrumutate, şi pe care nu le văzusem nici în fotografii. Este
drept că o expoziţie nu se face doar pentru cei ce se duc cu regularitate să le
viziteze, ci pentru toată lumea şi din toate părţile. In afară de acestea, am
văzut şi tablouri pictate în perioada când cataracta îl făcea să aprecieze
greşit culorile şi care nu au câştigat nimic să fie expuse.
Insă orice expoziţie are o tematică, o mişcare artistică, un pictor, iar
aceasta are particularitatea de nu avea una, sau, mai bine zis, de a avea
una inventată.
Cine a avut curiozitatea, răbdarea şi posibilitatea să citească mai mult
despre curentele novatoare de la îmbinarea sec. XIX-XX a fost surprins să
afle că Monet nu aprecia în mod deosebit Impression, care a şi disparut din
atenţia negustorilor, La Gare St Lazare fiind mai bine cotată. O bună bucată
de timp, tabloul a dat doar numele curentului artistic. Nu a fost cerut
pentru expoziţiile Monet din 1900 şi 1931 şi a fost pomenit abia în 1950 în
marea istorie a impresionismului. Citez din documente.
Daca urmărim să admirăm în expoziţie tablouri pictate de mari
maeştri, ale căror opere nu le-am văzut până acum, totul este în regulă.
Dacă începem să ne întrebăm de ce au fost adunate la un loc atâtea
capodopere, nu găsim răspuns, poate doar ca să fie o expoziţie în plus !

Joseph Mallord Turner
Fumées et lumières bleues pour
avertir les bateaux à vapeur

Eugène Boudin
Pe plajă

Joseph Mallord Turner
Portul Le Havre

Eugène Boudin
Scenă de plajă
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Eugène Delacroix
Faleze în apropiere de Dieppe

Camille Pissarro
Bulevardele exterioare, efect de zăpadă

Johan Barthold Jongkind
Sfârşit de zi în Olanda

Auguste Renoir
Podul de la Chatou

Gustave Courbet
Plaja de la St Aubin

Eugène Delacroix
Faleze în apropiere de Dieppe

Claude Monet
Asfinţit pe Sena la Lavancourt, efect de iarnă
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Claude Monet
Trenul în zăpadă

Claude Monet
Portul Le Havre, efect de noapte

Paul Durand-Ruel, le pari de l'impressionnisme, expoziţie organizată
la Musée du Luxembourg, unde este prezentat unul din marii colecţionari şi
galerişti care a impulsionat arta plastică într-un moment când totul era în
transformare.
S-a născut în 1831 la Paris în familia
proprietarilor unei papetării, care se transformă în
galerie de artă.
Incepe să lucreze în galerie şi este trimis de
tatăl său în atelierele pictorilor parizieni şi
provinciali şi în principalele muzee şi galerii din
Europa.
In 1863 Napoleon III permite deschiderea
Salonului Refuzaţilor, unde expun Manet, Pissarro,
Whistler, Fantin-Latour. Le Déjeuner sur l'herbe
produce scandal.
In 1870, ca urmare a războiului francoprusac, Durand-Ruel pleacă împreună cu
tablourile lui la Londra, unde deschide o galerie. Ii cunoaşte pe Monet şi pe
Pissarro. Deschide încă o galerie la Bruxelles.
In 1873, Courbet, condamnat la plata cheltuielilor pentru reconstrucţia
coloanei Vendôme, pe care o doborîse, îl face, scriptic, proprietar pe DurandRuel al unei părţi a tablourilor sale, pentru a le salva de reţinere judiciară.
In 1875, conducând licitaţia a 73 de tablouri de Monet, Renoir, Morisot
şi Sisley, a trebuit să cheme poliţia din cauza atitudinii publicului.
In 1884, la moartea lui Manet se ocupă de vânzarea tablourilor lui.
In 1886 prezintă în USA 300 de tablouri impresioniste şi deschide după
doi ani o galerie la New York, lăsată în grija a doi dintre fiii săi.
Organizează singur sau împreună cu alţi galerişti retrospective Monet,
Rodin, Pissarro, Cezanne.
Işi încetează activitatea în1913 şi se stinge în1922 la Paris.
Om cu o viziune artistică fără pereche, catolic zelos şi monarhist
convins, i-a susţinut pe comunardul Courbet, pe republicanii Manet şi
Monet şi pe anarhistul Pissarro.
Se poate spune că nu au fost multe opere din perioada formării artei
moderne care să nu-i fi trecut prin mâini.
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Auguste Renoir
Charles şi Georges Durand-Ruel

Auguste Renoir
Dansul la ţară

Auguste Renoir
Dansul la oraş

Auguste Renoir
Joseph Durand-Ruel

Auguste Renoir
Dansul la Bougival

Claude Monet
Green Park
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Auguste Renoir
Le déjeuner des canotiers

Edouard Manet
Muzică la Tuilleries
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Alfred Sisley
Pod la Villeneuve la Garenne

Claude Monet
Lună plină în portul Boulogne

Paul Cezanne
Moară pe Couleuvre la Pontoise

Claude Monet
Toamna la Argenteuil

Claude
Pissarro
Rouen,
podul
Boieldieu pe
timp umed
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Edouard Manet
Lupta navelor Kersange şi Alabama

Claude Monet
Doamna cu umbrela

Eugène Delacroix
Nuntă de evrei în Maroc

Claude Monet
Galete

Auguste Renoir
Fata cu pisica

Auguste
Renoir
După dejun
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Bancuri..
►-Cica acum in Parlament, in loc de
prezent, se striga nevinovat.
►-I: Ce ia un moldovean când il doare
capul?
R: Alcoolcalmin.
►- Soldat Popescu, nu te-am vazut astazi
la lectia de camuflaj!
Multumesc, domnule colonel!
►- Copile, se plange maica-ta ca vorbeste
cu tine si tu n-o asculti
Pai sa vezi, taticule.
Lasa scuzele! Spune-mi cum reusesti?
►-Fie ca viata ta sa fie asa de frumoasa,
imbelsugata si interesanta cum o prezinti
pe Facebook!
►-Care este avantajul unei relatii la
distanta?
R: Toti patru sunt fericiti.
►-In Venetia, cand ti se scufunda o
ambarcatiune, primesti gondoleante!
►-"S-aveti o zi buna!" ne-a zis sefu' azidimineata.
Asa c-am plecat cu totii acasa.
►-La mine chiar e Black Friday. Vine
soacra-mea in vizita!
►-Vand karte de gramatik. Eu meam faqt
treab-a cu ia
►De Halloween, Dinamo se deghizeaza in
campioana.
►Iubesc reclamele de la ProTv. Ai timp sa
mergi sa-ti iei un suc. Din frigider. De la
benzinarie. Din Mamaia.►Inscriptia de pe
asfalt "M-am culcat din nou cu nevastata!" a agitat tot blocul.
►La CIT (Caracal Institute of Technology),
cercetatorii au construit un perpetuum
mobile pe care nu pot sa-l porneasca!
►E oficial! 30 februarie, data cand
Romania va iesi din criza.
►Pana acum eram sarac, dar mi-am
cumparat un dictionar de sinonime si
acum sunt nevoias, sarman, oropsit si
necajit.
►La benzinarie:
- Un gol la portofel, va rog!
►Cioc, cioc
- Cine-i?
- Sunt eu, iubito, dragostea vietii tale.
- Neeeeee, ciocolata nu vorbeste!
►Barbatul care nu are noroc la femei, nu
stie ce noroc are!
►Mosul si baba adorau sa se joace de vatiascunselea. Dimineata, baba ascundea

tuica, daca pana seara mosul n-o gasea,
venea randul babei sa se ascunda.
►- Dragule, ce sa-mi cumpar ca atunci
cand voi aparea pe plaja sa intoarca toti
capul dupa mine?
- Schiuri.
►Cand si-a luat Mercedesul ala scump,
cu cutie automata, Patriarhul Daniel a
mers pe principiul "Dumnezeu iti da, dar
nu-ti baga si-n viteza."
►Sa multumesti pe toata lumea e
imposibil, dar sa-i enervezi pe toti e floare
la ureche.
►I: Cum faci o femeie sa se simta
"marfa"?
R: O plimbi cu tirul.
►Investirea Guvernului Ponta face inutila
prezenta apocalipsei in Romania.
►Sefu' a postat pe Facebook: sunt
bolnav. Deja 17 colegi au dat like!
►La automobilele chinezesti, toate piesele
de schimb sunt originale.
► Si daca nu mi se deschide parasuta
principala si nici cea de rezerva, cat timp
voi zbura pana la pamant?
- Tot restul vietii!
►Daca nu injuri cand conduci, inseamna
ca nu esti atent la drum.
►Claustrofobia inseamna teama de
spatiile inchise.
De exemplu, te duci la magazin dupa bere
si ti-e frica sa nu fie inchis.
►Ajutorul extern trebuie inteles ca un
transfer de bani de la oamenii saraci din
tarile bogate catre oamenii bogati din
tarile sarace.
(Douglas Casey)
►Aseara, nevasta-mea a lasat un biletel
pe frigider:
"Nu mai merge! Nu mai suport! Plec la
mama!".Am deschis frigiderul si mergea
perfect! Cine sa le mai inteleaga pe femei?!
Cand a venit la mine amantul, a vazut tot
blocul.Iar cand au intrat hotii, toti
dormeau!
►- Iubitule, am slabit 2 kg!
- Te-ai demachiat?
►Am dus-o pe sotia mea astazi la
Planetariu. A fost socata sa afle ca nu ea e
centrul universului.
►Daca o femeie semnalizeaza stanga, nu
inseamna ca va vira neaparat la dreapta.
Poate să meargă şi înainte.
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