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Radu GRUIA

Miercuri 27 martie 2019 *) ! O zi memorabilă, cel puţin pentru mine ! De ce ?
Este o zi în care mă « întorc » în fragmentul de lume în care continuă să existe
oameni printre care am trăit Ileana şi eu , deci pot să afirm fără nici-o grijă că
mă aflu într-un spaţiu în care a auzit cineva de mine, îşi aduce aminte cineva de
mine, faptul că exist produce în continuare consecinţe asupra eşantionului, în
care evoluez măcar un timp limitat. Am dreptate, ce părere aveţi ? Cred că
sunteţi de acord cu mine. De altfel, faptul a fost confirmat de cei prezenţi la
Inter-Macedonia fără nici-o ezitare, prin comportamentul şi starea de bine care
s-a instalat şi continuat pe întreaga durată a întâlnirii, mai ales că, alături de
Rodica Nicolescu şi Nae Enescu, am fost sărbătoriţii de „serviciu”, adică am
avansat cu un an în ierarhia calendaristică tocmai în această lună martie ....
Ce aş mai putea spune?

!

Desigur au mai fost discutate subiecte care încă ne interesează pe toţi, chiar dacă
unii dintre noi se află departe-departe pe unde i-a dus soarta sau viaţa –dacă
doriţi – şi totuşi sunt prezenţi emoţional alături de noi, pentru că bine-recunoscutul factor de emotivitate (EQ), de care lumea şi-a adus aminte tocmai în
această perioadă, şi-a ocupat cu autoritate locul ,uzurpat până nu de mult de
celebrul IQ considerat autoritar, ca fiind criteriul suprem de evaluare al
inteligenţei umane. Ce putem spune ? Omenirea a avansat în cunoaştere cu
viteză ameţitoare !
Ce-ar mai fi de spus ? Păi câte ceva despre revistă . În primul rând că totuşi
continuă să apară. Cu ajutorul unor colegi, pe care să-i gratulăm cu epitetul
înpătimiţi ai scrisului ,daţi-mi voie să-i numesc pe Mirel Vanca şi Radu Mihalcea
care, îmi trimit lună de lună materialul semnat de dânşii pentru apariţia lunii
respective. Ce să spun ? Eu sunt foarte încântat şi recunoscător, deoarece la
mine este vorba de pasiune, deci de ceva personl care depăşeste desigur , cadrul
angajat al unei asemenea discuţii.
Poate ar fi bine ca şi alţi colegi cum sunt Adrian Popa ,Corina Firuţă sau alţii
să-mi trimită materialele lor, dacă nu lunar, măcar atunci când consideră dânşii
că este posibil sau oportun. Este adevărat că noi suntem o promoţie de ingineri
iar literatura este, se ştie, o profesie deosebită, cu alte cerinţe şi condiţii
particulare specifice. Iar cei doi colegi pe care i-am citat se cam pricep!
Dar,oricum, ar fi benefic pentru toţi....
Preşedintele Consiliului de Conducere al Asociaţiei, Dnul. Constantin Dumitru ,
ne-a comunicat, într-o scurtă alocuţiune , măsurile pe care Consiliul le-a adoptat
ca urmare a opiniilor exprimate de colegul Artemiu Vanca în cuprinsul numărului 148 de apariţie al revistei; voi reda pentru Dvs. principalele măsuri adoptate,
astfel:
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Din Consiliul de Conducere al Asociaţiei se retrag, din motive de sănătate,
Adrian Popa şi Ion Stănescu , locul or fiind preluat de Artemiu Vanca şi
Ştefan Dumitru (fiul Dlui. Preşedinte Dumitru)
Pentru că numărul nostru se împuţinează pe an ce trece ( În ultimul
trimestru al anului trecut ne-au părăsit patru colegi) pot face parte din
Asociaţie şi copiii , rudele şi prietenii noştri, dacă doresc. Suntem chemaţi
să-i lămurim.
Mărimea cotizaţiei se reduce de la 200 lei/ an, la un quantum de 100 de
lei/an.
Ştefan Dumitru s-a angajat să sponsorizeze pe cei care nu-şi pot plăti
cotizaţiile şi, parţial revista noastră (tipărirea şi multiplicarea).
Costurile redactării revistei vor fi suportate din cotizaţii.
Sponsorizarea de către Asociaţie, din donaţii, a costului studiilor unor
copii săraci.

*) Motivat de organizarea la Universitatea Politehnica Bucureşti a omagierii postume a Prof. Dr. Ing.
Constantin Popovici, iubitul nostru dacăl,
avans cu o zi calendaristică:

întâlnirea lunară a promoţiei ’61 a fost decalată în

Au participat:
Sile ALEŞINCU, Florian DRĂGĂNESCU Coca şi Constatin DUMITRU,
Ştefan DUMITRU, Constantin DUMITRU (jr), Mihela TIHAN şi Nae
ENESCU, Corina FIRUŢĂ, Gabi şi Vali GHEORGHE, Ileana şi Radu
GRUIA, Constantin MARIN,Marin MOISE, Dorel MIRON, Rodica
NICOLESCU, Nina OLARU, Ionel STĂNESCU,Maria APOSTOLESCU şi
Radu STOIAN, Fam. dr MATEESCU ( 3 pers.), Ani şi Mirel VANCA (26)
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Imagini surprinse ,prelucrate şi
comentate de Radu Gruia

Ştefan Dumitru şi Constantin Dumitru (jr),

Asociaţiei noasre.

Florin Drăgănescu. Marin Moise, Constantin Marin şi
Corina Firuţă împreună la Inter-Macedonia
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Un globe-trotter autentic şi fotogenic : Dorel Miron

Asociaţiei noasre.

O familie aşa cum ar putea fi multe... Dar aceasta este şi
zâmbitoare : Ani şi Mirel Vanca !

Asociaţiei noasre.
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Doi vajnici combatanţi cu viaţa pe planeta Pământ:
Radu Stoian şi Sile Aleşincu.

Asociaţiei noasre.
Trei şefi importanţi _ Rodica N, Constantin D. şi Ionel S.
O şuetă pe probleme importante. Pentru noi şi ai noştri!

Asociaţiei noasre.
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Florin Drăgănescu şi Marin Moise.
Scimb de opinii... exstenţiale.

Asociaţiei noasre.

Asociaţiei noasre.

Familia Mateescu, Emilia şi Dan, însoţiţi de o prietenă
apropiată.

Asociaţiei noasre.
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.Gabi şi Vali Gheorghe, Mihela Tihan şi Nae Enescu,
audiind atent un mic speach al Corinei.

Asociaţiei noasre.

Coca Dumitru şi Nina Olaru :toată atenţia la obiectivul
aparatului de fotografiat !

Asociaţiei noasre.
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Ionel Stănescu , arătând binişor mai „tânăr” , ne
zâmbeşte convingător şi atrăgător.

Asociaţiei noasre.

Preşedintele Dumitru. Singur şi îngâdurat. Nu-i deloc
uşor să fii în locul lui !

Asociaţiei noasre.
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Omul de afaceri Costel Marin. S-a schimbat la faţă!
Bravo, bravo ! Cum o fi reuşit ?

Asociaţiei noasre.

Corina Firuţă şi Ileana Gruia. Prietene bune.. Ar fi
bine să fie un exemplu şi pentru alţii !

Asociaţiei noasre.
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Notiţe deVineri
Seara
Sursa: MECANICII’61, Anul 15, # 150, aprilie 2019 EE,

(3)
Radu MIHALCEA

Care vineri seara? Că astăzi este marți!
Vinerea trecută, dimineața – jucând pickle bal cu pasiune – am călcat strâmb și
mi-am răsucit laba piciorului drept...De abia am mai ajuns acasă cu mașina: și
pedala de accelerație și cea de frână trebuie apăsate cu piciorul drept și al meu
mă durea așa de tare că...hmmm ... Ei, am ajuns acasă și după obiceiul meu
(prost, recunosc!) nu m-am dus la doctor, m-am doftoricit singur și astăzi – marți
– m-am apucat să scriu cu mâna dreaptă... ceea ce n-aș fi putut face mai
înainte...
De ce n-aș fi putut?
Ei...mă plâng și eu așa...ca să simțiți și voi puțină milă de mine...Desigur că aș fi
putut, dar în zilele astea am lucrat foarte intens pregătind documentele pentru
impozitarea definitivă pe anul trecut și pe urmă ajutând-o pe Rodica să descurce
niște complicații cu computerul ei: asta a fost dificil fiindcă ea folosește Google și
eu folosesc Microsoft...și nu prea știu cum merge computerul ei. Dar...i-am venit
de hac...
Astăzi pe la prânz am predat și actele către serviciul de impozite – o altă treabă
terminată cu bine - și acum, fiind marți seară...mă apuc să scriu notițele de
...vinerea trecută! Este bine, nu?
*
De fapt...vinerea trecută, seara, nici n-am fost acasă: am participat la
deschiderea Festivalului Filmului European la Chicago. Fiindcă România exercită
acum Prezidenția Uniunii Europene, festivalul a fost deschis de Consulul General
al României la Chicago, dl. Florea Tiberiu Trifan. Primul film prezentat a fost și el
românesc: Să nu omori! Este vorba de acel caz – probabil unic din istoria
medicinei mondiale - în care firma care distribuia dezinfectante pentru spitalele
din România le-a diluat până ce...nu au mai avut nici-un efect dezinfectant!
Pacienți proaspăt operați de cancer au scăpat de această boală necruțătoare dar
au murit... din cauza infecției căpătate în spital...Vă aduceți aminte de istoria
asta? A fost în toate ziarele acum 2-3 ani! Ce cumplit!!
Cum pot face așa o porcărie medici cu diplomă și oameni de afaceri bogați?
Subiectul filmului este extraordinar: s-ar fi putut face din el o capodopera a
cinematografiei!
Dar autorul scenariului a fost lipsit de imaginație, regizorul a încercat să
compenseze lipsurile emoționale prin prelungirea peste limitele firești a multor
acțiuni simple...așa că mesajul filmului a fost diluat iar la sfârșit cei prezenți au
răsuflat ușurați că...s-a terminat. Ce păcat că tocmai acest film a fost ales să
deschidă festivalul: filmele românești prezentate anul trecut au fost cu mult mai
bune!
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Cu aceasta dezamăgire în suflet ne-am îndreptat către sala de mese unde
Consulul a oferit mâncăruri românești – și mici, desigur! și băuturi
americane...Asta – mâncarea - a fost o plăcere mare...sarmalele au fost chiar
delicioase! Restaurante românești există în Chicago de mult timp dar în ultima
vreme au îmbunătățit calitatea ofertei lor în mod substanțial!
Pe urmă întâlnirea cu „oamenii de bază” ai diasporei a făcut – ca întotdeauna - o
mare plăcere... Ei, cei care fac parte din “generația mea”, se cunosc unii pe alții de
decenii și au simțăminte prietenești adânci...Cu toții se apropie sau au trecut deja
de „vârsta magică” de 80 de ani...dar toți sunt activi, se țin foarte bine și se
bucură de întâlnirile acestea ocazionale. Fiecare dintre ele este de fapt un festival
dedicat prieteniei oamenilor maturi, trecuți prin ciur și prin dârmon...și rămași ei
înșiși, puțin ninși pe la tâmple dar tot drepți, cu chef de viața, dinamici, veseli și
conștienți de valoarea lor...
*
Sâmbătă seara...hmmm! Ce, poți să stai acasă să te odihnești? Programul zilnic
este mai solicitant decât pe vremea când aveam servici!
Sâmbătă seara am fost la o petrecere: un alt prieten de al nostru de aici, român
desigur, împlinea 54 de ani: Uhhhuuu....!! Are cu 25 de ani mai puțini decât
mine!! Ce nerușinat de tânăr este!
Soția lui dorea să sărbătorească și ziua femeii: era doar 9 martie, o zi după 8
martie! Eh, de ce nu?
Așa că...am făcut-o... lată: a fost minunat! Mâncărurile au fost faine, băutura a
fost din belșug (dar eu nu mai beau decât apă minerală!) , tânăra generație – cei
între 15 si 20 de ani – a fost prezentă și ne-au bucurat ochii cu prezența
lor...Printre participanți se aflau și membri ai formației culturale RETRO din
Chicago – și gazdele fac parte din această formație – și ei și-au adus și
instrumentele lor și au început să cânte...mai ales melodii românești de pe vremea
lui Păunescu...Ce nostalgie ne-a cuprins pe toți!
Verișoara gazdei este și poetă și a adus-o și pe mama ei –venită în vizită tocmai din
Sighișoara – și ea poetă. Ambele au dedicat zilei versuri scrise proaspăt... și asta a
fost minunat! Un alt prieten, de meserie profesor de Material Science la Argon
National Laboratory - aici s-au făcut în urma cu peste 80 de ani primele
experimente care urmau să ducă la fabricarea bombei atomice – a prezentat și el
din creațiile literare proprii, pline de delicatețe și de iubire pentru soția lui,
prezentă și ea la aniversare...Ce bucurie! Ei au doi copii, un băiat și o fată, care șiau terminat amândoi studiile și acum își fac doctoratul și se pregătesc să-și
întemeieze câte o familie: de revelion au fost cu toții împreună și...s-au simțit
foarte bine! Fata intenționează să se mărite cu un scoțian (desigur, născut în
USA) iar băiatul cu o indiancă (desigur, născută tot în USA!) în timp ce părinții lor
sunt din... Tecuci! Nu este minunat, uluitor și...emoționant? Formidabil!
Noi ceilalți am avut sarcina sa spunem fiecare câte o poezie iar eu – fără talent
poetic - am ales una de Mihai Eminescu...dedicată Veronicăi Micle:
A frumuseții tale forme ca un sculptor când le pipăi
Toată viața mea trecută, toată ființa mea o clipă-i.
Am uitat de toate, toate, și nimic nu-mi vine’n minte
Decât sufletul s-amestecă în suflarea ta fierbinte.
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Gura ta ca focul arde, arde roșia ta față,
Răsuflarea ta e-n stare chiar la morți să dea viață.
Mâna ta, dulcea ta mână, ce o simt atât de mult
Inima-ți a cărui tremur, a cărei bătăi ascult.
Tu întreagă, când răpită de al tău adânc amor
Te lipești de pieptu-mi, scumpă, ca copii de mama lor
Cu acea mândră, agățată și sălbatică strânsoare
Când ca iedera tu tremuri ce stejarul înconjoară…
N-o cunoașteți? Eh, Eminescu...și poeziile lui...
Eu ador poezia asta pentru redarea desăvârșită a senzualității relației dintre un
bărbat și o femeie...pentru frumusețea ei erotică nemai întâlnită... Nici filmele
sexy nu ating nivelul emoțional extraordinar provocat de versurile lui
Eminescu...In tinerețe...am recitat adesea versurile acestea primei soții...și asta a
contribuit la legătura extrem de puternică dintre noi timp de mai mult de 30 de
ani...
*
Rodica a fost oarecum luată prin surprindere când i-a venit rândul și a fost
invitată să spună și ea o poezie...S-a uitat puțin strâmb la mine – că n-am
pregătit-o din vreme – dar eu pregătisem și pentru ea o poezie și i-am și oferit-o.
Reproșul ei a fost că...nu i-am spus din vreme ce o va aștepta la întrunirea asta
prietenească dar eu i-am răspuns că asta este rezultatul experienței mele de
decenii: dacă vrei să emoționezi o femeie, trebuie s-o surprini cu ceva! Replica a
fost exact în tonul petrecerii, lumea a râs și a felicitat-o pe Rodica fiindcă încă mai
primește asemenea complimente și totul a fost o.k! Deci...și seara aceea a fost
foarte, foarte reușită...
*
Miercuri seara am fost la cinematograf unde am vizionat transmiterea de la opera
Metropolitan din New York a operei Fiica regimentului de Donizetti: ce rezultat
extraordinar al evoluției tehnice! Compania Fathom Events transmite în cca 70 de
țări – inclusiv în România - cele mai bune spectacole de opera (din New York, cea
mai bună operă din lume!), de balet – de la Bolshoi Teatre din Moscova, cel mai
bun din lume! – piese de teatru din Paris și filme celebre din toată
lumea...Formidabil! Nu trebuie decât să te așezi liniștit în fotoliile foarte
confortabile din sala de cinema ca să asiști la culmile artistice înregistrate în
diferite țări...Este o ocazie pe care n-o scăpăm nicio dată, ba mai încercăm să
antrenăm și alți prieteni...Trăim o bucurie imensă asistând la aceste culmi ale
artei interpretative...
Și de data aceasta interpretarea operei comice a lui Donizetti a fost
extraordinară...Dacă spectatorii din sala de cinematograf nu au avut cum să se
manifeste, cei prezenți în sala operei din New York au întrerupt adesea
reprezentația cu aplauzele lor entuziaste iar la sfârșit au aplaudat în picioare timp
de 15 minute... Teribile emoții artistice, teribilă interpretare... Minunat!
După așa un spectacol rămâi epuizat...Îți trebuie câteva ore ca să-ți revii din
acealume a încântării artistice...De obicei ne suim în mașină și mergem direct
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acasă, puțin amețiți de emoțiile trăite...iar acasă mai rămânem câteva ore tăcuți,
gustând imaginile imprimate în amintire...
Ăsta este unul din deliciile vieții noastre...
*
Poate v-am spus? Sau nu v-am spus?
De două luni ne-am mutat din casa în care Rodica a locuit 38 de ani întrun...hmmm...în România i s-ar spune „cămin de bătrâni” dar aici i se spune
„comunitate”...Este o comunitate a celor care au trecut de 70 de ani și se țin încă
pe picioare...Ei locuiesc fie în apartamente dintr-un bloc cu cinci etaje, fie în case
individuale, plasate în jurul unui parc central: noi locuim acum întruna dintre
aceste case, adresa este 6652 Applewood Court, Downers Grove, IL 60516, tel.
630 769 6126.
De ce ne-am mutat, de ce am renunțat la vecinii și prietenii pe care ni i-am
câștigat în Western Springs?
De fapt nu ne-am mutat departe: la numai vreo 5 km, așa că putem păstra
legătura cu ei... Avem acces la toate instituțiile și magazinele la care am mers și
înainte, și în plus la multe altele fiindcă orășelul în care ne-am mutat acum este
în plină dezvoltare...Avantajele principale sunt...cinci:
casa cea nouă – care nu ne aparține nouă ci comunității – nu are
etaj...Toate camerele sunt pe același nivel și asta ne scutește de povara de a urca
și coborî treptele între trei etaje...Până acum nu mi s-a părut necesar să evităm
acest efort...dar acum când nu-l mai facem...este bine, tare bine!
Casa are o mică grădiniță în jur, avem o terasă spațioasă pe care putem sta la
vară...Ce mai, este foarte bine!
luăm masa de prânz la restaurantul comunității...care are ca „director al
afacerilor culinare” (Măi, măi...ce importanță își dau!) un bucătar foarte bun.
Oferta lui este variată și bogată, foarte gustoasă și asta ne face mare plăcere...Se
mănâncă mult pește...și asta este iarăși foarte bine... Surpriza cea mare a fost
însă timpul pe care-l economisim ne mai gătind...ne mai cumpărând nimic
pentru alimentarea proprie...Este un câștig de timp teribil...! Mare bucurie!
cei din jurul nostru – cea mai în vârstă persoană de aici are 102 ani! - sunt
foarte prietenoși și caută apropierea...Asta ne-a determinat să ne simțim foarte
bine cu toate diferențele inerente dintre profesii, dintre experiențele de viață,
dintre...De fapt...tot ce reprezintă „noi” ne separă de ceilalți rezidenți, ne separă
de americani...dar de data aceasta diferențele produc atracție... Minunat!
Administrația comunității organizează un program foarte bogat de activități
sportive, artistice, vizite la muzee, la spectacole...De fapt...de când am ajuns
aici...o ducem foarte ...rău: nu mai stăm acasă mai de loc, nu avem timp „să ne
tragem sufletul”...și tot felul de alte „necazuri” de acest gen! De fapt nu este rău,
este foarte bine...și este minunat că ei trag de noi ca să fim activi, să ne menținem
tineri...Minunat!
Dacă sănătatea se deteriorează...putem rămâne mai departe în această
locuință ... atât timp cât putem să ne ajutăm singuri, să ne rezolvăm problemele
zilnice fără intervenții din partea altora. Dacă însă situația se schimbă în
rău...există o altă clădire, cu apartamente mai mici dar unde se asigură îngrijirea
permanentă a celor care au nevoie... până...până ce viața se termină...Pentru noi,
care nu avem rude aici...oferta asta este foarte importantă.
După obiceiul meu – cel prost, zice uneori Rodica – am stat numai puțin și m-am
uitat la activitatea lor și...pe urmă le-am și propus schimbări...!! Administrația le-
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a acceptat: marțea viitoare oferă o excursie la un templu Hindu din apropiere, pe
care eu l-am vizitat de mult! Este teribil de interesant și le-am propus să luăm și
masa acolo: bucătăria indiană este foarte gustoasă și...complet diferită de ce se
mănâncă în USA...
Pe 05.04 și pe 26.04 o să le ofer două conferințe pe teme politice: prima despre
migrație, cea de a doua despre situația politică din Uniunea Europeană...! Asta ar
fi ca o completare a unui ciclu de 8 conferințe pe care le oferă administrația:
textele sunt pregătite de Ministerul lor al Afacerilor Externe iar coordonarea
activității este făcută de un preot presbiterian, care locuiește și el în
comunitate...Eu...ca omul dus nu prea des la biserică...am alte păreri despre
temele în discuție...și asta va duce din nou la alte discuții...Uite așa ne facem de
treabă și ne trăim activ perioada asta – ultimă – din viață...
Să nu spună lumea că...nu suntem activi: Rodica încă mai rezolvă diferite sarcini
pe care le primește fie de la Academia Americană de Științe Inginerești fie de la
Societatea Inginerilor de Automobile...Ura! Ce ne putem dori mai mult?
*
Ah, să vă mai spun una: daca aveți Facebook căutați interpretările pianistului
Szocs Botond! Este un tânăr talent care evoluează vertiginos și care aduce deja
glorie interpretării muzicale românești. A fost deja în câteva turnee in străinătate
și a avut un succes răsunător. Recent a dat cu concert cu orchestra simfonica din
Craiova, cu concertul lui Prokofiev după o temă de Paganini și a
fost...extraordinar! Din păcate presa românească nu mai dispune de critici de
artă care să prezinte publicului larg asemenea performanțe și de aceea nu se aude
mare lucru despre el. Făceți-vă oboseala și – daca aveți Facebook – ascultați-l, este
uluitor!
*
Ei...nu știu daca o să urmați sfatul acesta ultim...dar pentru mine posibilitatea de
a comunica cu voi, colegii de facultate, este ca și cordonul ombilical care leagă pe
noul născut de mama lui...Cu toate că, uite, se împlinesc 47 de ani de când am
plecat și v-am lăsat țara în răspunderea voastră, tot mă mai trage ața să comunic
ceva cu voi, voi reprezentând patria în care m-am născut...M-am obișnuit să nu
dați nici-un răspuns, să nu purtăm un dialog...dar chiar și așa, simplul fapt că
pun ceva pe hârtie și trimit asta către cineva care o face cunoscută chiar și unui
public restrâns...este o bucurie pentru mine. De aceea am și scris în ultimul
material despre sarcina aceluia care va rămâne ultimul (în viață) și va stinge
lumina revistei Mecanicii61...Nu vă grăbiți s-o stingeți mai înainte, de murit o să
murim cu toții cândva, destul de curând și atunci va muri și revista...dar atât
timp cât mai este unul care să scrie ceva și mai este un altul care să
citească...revista își are rolul ei...Păstrați-o! N-o omorâți, asta este foarte ușor dar
este foarte greu să faci așa ceva: gândiți-vă la zecile de promoții de la cele vreo 100
de universități românești care n-au reușit să facă o revistă Mecanicii XX...sau
similară, cu toate că au avut exemplul ăsta bun.
Toate bune ! Pe vinerea viitoare !
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Nu te lăsa !

Nicolae
Sursa: MECANICII’61, Aul 15, # 150, aprilie 2019 EE

Roman foileton (5)

Artemiu VANCA

Există o singură şcoală a literaturii
– cea a talentului.
Vladimir Nabokov
În literatură, ambiţia novicelui este
să achiziţioneze limbajul literar;
străduinţa adepţilor este să scape
de el.
George Bernard Show

La o săptămână după ce s-au cunoscut, Cornel i-a făcut lui Nicolae o vizită, în
camera de la cămin. A luat loc pe patul lui, căci altundeva nu era chip: peste tot,
pe scaune, pe patul liber al boxerului şi chiar pe jos, era plin de cărţi şi ziare. Pe
masă trona o maşină de scris, iar pe peretele din faţa ei, era fixată cu cuişoare, o
foaie albă de hârtie pe care scria, cu litere mari: „ NU TE LĂSA!”. Toate acestea iau făcut o impresie puternică lui Cornel..
- Îmi place camera ta. Aşa mi-am închipuit că trebuie să arate o cameră de
scriitor boem.
- De ucenic în ale scrisului, deocamdată.
- Îmi place deviza ta de pe perete. Când a aflat că am căzut la examenul de
admitere, bunicul mi-a făcut acelaşi îndemn, i-a declarat el lui Nicolae.
- Eu mi-am propus-o singur şi mă ţin de ea cu dinţii. Referitor la starea de
descurajare, în care am văzut că eşti, să ştii că nu există un leac miraculos
împotriva ei. Vreau să-ţi mărturisesc că, în ciuda aparenţelor, şi eu mă mai scald
în ea. Tata mă acuză mereu că sunt un ratat şi, într-o oarecare măsură arte
dreptate. Cred că starea asta nu o vom depăşi niciunul dintre noi, decât atunci
când vom obţine un succes notabil în viaţă. În ce mă priveşte, asta ar însemna să
reuşesc să public şi să am succes. Caută-ţi şi tu unul! Totul e să nu ne lăsăm!
V-am spus, atunci când ne-am cunoscut, că n-am încercat să public nimic până
acum, pentru că nu sunt pe deplin mulţumit de ce am scris. Anul trecut, mi-am
luat inima în dinţi, mi-am răscolit sertarul, am ales două poezii pe care le-am
considerat cele mai bune dintre cele scrise până atunci şi m-am dus cu ele la
Cenaclul Literar UTM, care funcţiona pe lângă Şcoala de Literatură Mihai
Eminescu, hotărât să le citesc acolo. Cenaclul era condus de unul Florin Mugur,
de aceeaşi vârstă cu mine, elev la acea şcoală. „Nu e în stare tinerelul acesta să
se pronunţe în mod competent cu privire la ce scriu unii sau alţii ”, mi-am zis şi
am vrut să plec. Am mai rămas totuşi ca să asist la lectura a două poezii, citite
de o fată frumuşică. După aprecierea mea, au fost destul de slabe, mult mai
slabe, îndrăznesc să spun, decât cele cu care venisem eu. Mi-a plăcut cum le-a
comentat - desfiinţat, mai bine zis - acel Florin Mugur, ceea ce m-a încurajat să
rămân, hotărât aproape să mă produc acolo cu versurile pe care le adusesem.
A citit apoi poezie şi Nicolae Labiş, un tip mai tânăr decât mine, cu figură de
puşti, care şi-a lăsat mustaţă, pe care o poartă pe oală, ca să pară mai matur.
După ce l-am cunoscut mai bine, mi-am dat seama că şi este. Şi încă ce matur!
Am rămas impresionat de poezia lui. Una foarte bună. Ca să fiu sincer, mult mai
bună decât a mea. Acelaşi Forin Mugur însă, i-a făcut şi lui câteva observaţii,
toate la obiect. În situaţia asta n-am mai avut curaj să mă produc şi eu. Aproape
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de terminarea şedinţei, întrebat fiind ce vreau să citesc, am răspuns că
deocamdată am venit doar să asist şi că voi citi într-o şedinţă viitoare. N-am
scăpat însă aşa uşor de Mugur. M-a rugat să rămân după şedinţă şi astfel am
avut ocazia să-l cunosc şi pe Labiş şi să aflu că cei doi sunt colegi la Şcoala de
Literatură. Au vrut să ştie ce scriu. Le-am spus că scriu doar proză. Nici n-o să
mai scriu poezie după ce l-am auzit pe Labiş recitând din creaţia proprie şi nici
n-o să mai spun cuiva că am compus versuri vreodată. „De ce nu încerci să
publici?” m-au întrebat. „ Nu mi-am găsit încă fraza care să mi se potrivească, de
care să fiu mulţumit şi încă mă străduiesc să înţeleg mai bine ce se petrece în
jurul meu.” le-am răspuns. Ăsta-i, de fapt, adevărul. De aceea, scriu, scriu şi
iarăşi scriu, experimentez tot timpul şi sper că într-o zi voi putea zice „Evrica!”,
după ce voi găsi ceea ce caut. Uite, cufărul ăsta îi plin de manuscrise, a spus el
scoţând de sub pat un geamantan jerpelit, pe care l-a deschis.
E adevărat, era plin de caiete şi coli de hârtie scrise pe ambele feţe.
- Nu vrei să-mi citeşti şi mie una dintre încercările tale?
Nicolae a stat puţin pe gânduri, după care a spus:
Ba da. O să-ţi citesc o schiţă, un exerciţiu de fapt, pe care o am în maşina
de scris. Tocmai am terminat-o.
A scos din maşină o colă de hârtie dactilografiată pe ambele feţe şi i-a citit o
schiţă foarte scurtă, în care relata despre o întâlnire pe stradă cu o fată
frumoasă, cu care n-a vorbit, dar şi-a imaginat ce ar fi putut afla de la ea dacă ar
fi reuşit să o cunoască.
- Îmi place. Ai talent, i-a mărturisit Cornel.
- Eu nu sunt în întregime mulţumit de ea şi cred că nici ţie nu ţi-a plăcut foarte
mult. Am tras cu coada ochiului la tine în timp ce citeam şi nu te-am văzut prea
entuziasmat.
- Ce-ai fi vrut tu? Să sar în sus?
- Mi-ar fi plăcut.
După o pauză, Nicolae i-a spus:
- Dar hai să nu vorbim numai despre mine. Ţie, în afară de tehnică îţi mai place
şi altceva? Ai citit vreun roman în viaţa ta? Îţi place literatura? Ai încercat să scrii
ceva? Ai hotărât ce drum vei urma în viaţă?
- În copilărie, au fost lucruri care mi-au plăcut mai mult decât tehnica. Mi-a
plăcut foarte mult, şi-mi mai place încă, istoria. Am vrut să mă fac arheolog. În
ultimii ani am fost animat de dorinţa de a deveni inginer. În momentul de faţă,
după eşecul la examenul de admitere, sunt derutat. Nu ştiu pe ce drum s-o
apuc. Parcă aş vrea s-o apuc pe unul cu totul nou şi să fac ceva care să-mi placă,
să mă pasioneze. Mi-ar plăcea să fac foarte multe. Mă pasionez repede pentru
aproape orice, pentru că toate mi se par interesante. Mi-ar plăcea, de exemplu,
să mă fac scriitor. Iubesc literatura. Am citit destul de mult, de când eram copil.
La şcoală am făcut câteva compuneri care mi-au fost lăudate. Am scris şi câteva
poezii. Cineva a zis că meseria de scriitor e una ca oricare alta şi că se învaţă
scriind.
- E adevărat, oricine dotat cu o inteligenţă medie poate deveni scriitor,
cultivându-se şi exersând, dar nu oricine poate deveni scriitor mare. A fi scriitor
mare înseamnă, pe lângă a scrie bine, să fii în stare să abordezi marile teme ale
literaturii şi umanităţii, ale civilizaţiei şi ale culturii, iar pentru asta trebuie să fii
inteligent şi cult. Mai e nevoie şi ca literatura s-o fi pus mai presus decât orice,
încă din fragedă pruncie şi să ai talent. Eu mă instruiesc continuu, am făcut din
literatură principala mea preocupare şi simt că am şi talent, prin urmare sunt
convins că voi deveni un mare scriitor, după ce mă voi perfecţiona în meserie,
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adică o să ajung să stăpânesc perfect tehnica scrisului. Deocamdată, îmi lipseşte
fraza de care îţi spuneam.
- În ce constă, după părerea ta, talentul la un scriitor?
- În imaginaţie şi în ştiinţa de a crea personaje şi situaţii, în arta de a povesti.
Toate astea eu le am. Tu le ai?
- Nu cred că le am, la un nivel ieşit din comun.
- Mai este o condiţie pe care trebuie s-o îndeplineşti ca să devii scriitor.
- Care?
- Să-ţi placă să scrii. Dar nu aşa ca o sumedenie de alte lucruri care îţi plac. Să-ţi
placă mai mult decât orice. Să simţi la un moment dat că fără asta nu poţi trăi.
Vezi, eu n-am publicat încă nimic şi, totuşi, scriu din enormă plăcere, dar nu din
cea pe care ţi-o dă succesul ci din cea pe care ţi-o dă creaţia. În faţa maşinii de
scris şi a colii albe de hârtie mă simt un fel de Dumnezeu şi mă desfăt dând viaţă,
pe hârtie, unor oameni şi construind destine, deocamdată la nivel mic, la cel de
schiţă sau nuvelă, dar va veni timpul creaţiilor mele de mare respiraţie, când ceea
ce voi face eu va semăna cu ce a făcut Dumnezeu din ceruri.
- Nu crezi că eşti prea orgolios?
- Sunt orgolios, chiar foarte orgolios, dar nu prea orgolios. Fără orgoliu nu
reuşeşti nimic important în viaţă. Dacă nu crezi în tine, cum o să creadă ceilalţi?
Dacă nu crezi că vei realiza foarte mult în viaţă, fii sigur că vei realiza puţin. Dacă
nu crezi că eşti cel mai deştept, o să-şi bată joc de tine proştii, iar dacă nu eşti
convins că eşti şi cel mai puternic te vor învinge nevolnicii.
- Care crezi că sunt marii scriitori români în viaţă şi cu cine dintre ei ai vrea să
semeni?
- Câţiva dintre cei interzişi: Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Ion Barbu, George
Bacovia, la care l-aş adăuga pe Camil Petrescu şi ….. cam atât. Aş vrea să semăn
la câte ceva cu fiecare. De exemplu: să fiu înţelept ca Blaga, talentat ca Arghezi,
subtil ca Barbu, sumbru ca Bacovia şi inteligent ca autorul Patului lui Procust.
- Încap într-un singur om atâtea talente?
- Dacă le îndesi bine, încap.
- Sadoveanu nu este şi el un mare scriitor?
- El s-a descalificat scriind „Mitrea Cocor” sau bătându-şi joc de „Şoimii” şi
rescriindu-l pe placul celor aflaţi acum la putere. E un oportunist notoriu!
Păstorel Teodoreanu, despre care nu se poate spune că-i un mare scriitor, dar,
cu siguranţă, e cel mai spiritual şi mai talentat dintre cei în viaţă, l-a încondeiat
pe Sadoveanu în mai multe epigrame, care circulă clandestin prin oraş. Una
dintre ele sună aşa:
Mihail pentru popor
A făcut Mitrea Cocor,
Dar poporului, vă jur,
Ii place mitra cu cur!
- Nu prea înţeleg!
- Ai să înţelegi dacă o să-ţi dau una dintre definiţiile „Mitrei”: „Cavitate internă a
aparatului genital feminin în care se dezvoltă embrionul”.
- Muşcă rău Păstorel şi nu se sfiieşte, văd, să le zică anumitor lucruri pe numele
lor neaoş. Îmi pare rău că nu-i cunosc toate epigramele.
- E şi el interzis. Mie îmi place foarte mult, aşa că am făcut rost de cărţile lui cu
epigrame apărute înainte de război şi i le colecţionez pe cele care circulă din gură
în gură sau pe foi volante, în zilele noastre. Am constatat că mulţi scriitori nu
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reuşesc să comunice pe patru pagini ceea ce el reuşeşte să facă în patru versuri.
Dacă vrei, ţi le împrumut?
- Sigur că vreau. Dar să revenim la Sadoveanu. Nu poate fi nici şters şi nici uitat
tot ce-a scris el până acum. Aminteşte-ţi de „Baltagul”, de „ Fraţii Jderi” şi de
celelalte bijuterii ale lui. Aminteşte-ţi de limbajul lui fascinant din romanele
istorice.
- Îmi place şi mie acest limbaj, cu frază scurtă, concisă şi parfumată. Îmi plac
mai puţin romanele lui, în sinea lor. Într-un interviu recent, a declarat - în ceea
ce priveşte limba - că părintele lui literar a fost poporul şi că a mai luat
învăţătură de la Neculce şi Creangă.
- După mine, Sadoveanu continuă să rămână un mare scriitor. Am putea zice:
un scriitor mare cu un caracter mic sau un scriitor mare, dar un om mic. Tu cum
crezi că vei reuşi să publici fără să le faci pe plac celor de la putere?
- E o întrebare grea, care mă frământă şi pe mine. Un minimum de concesii va
trebui să fac, altfel risc să nu fiu publicat niciodată.
- Iartă-mă, dar asta înseamnă că nici tu nu stai prea bine cu caracterul.
- Din acest punct de vedre, poate. Sadoveanu nu stă bine cu el la sfârşitul
carierei, eu nu voi sta prea bine cu el la începutul ei.
- Dorinţa asta de a te vedea publicat cu orice preţ nu e cumva legată şi de
câştigurile mari pe care ţi le-ar putea aduce tirajele mari ale cărţilor publicate?
Nu mai vorbesc dacă vreuna din ele va fi şi premiată. Sadoveanu a primit, în
anul acesta, Premiul de Stat în valoare de 30.000 lei, pentru „Nicoară Potcoavă”.
O adevărată avere! Salariul meu lunar e de doar 615 lei, iar majoritatea celor
aflaţi în câmpul muncii câştigă mai puţin.
- Nu pot să spun că n-am în vedere şi acest aspect, dar jur, nu e cel determinant.
Aş continua să scriu şi în cea mai neagră mizerie dacă n-aş avea încotro, dar cum
nu sunt făcut din stofă de martir, îmi doresc, totuşi, o viaţă decentă.
- Scriitori talentaţi avem?
- Avem destui. Eu cumpăr şi citesc câteva reviste literare. Publică în ele scriitori
mai vechi, care fie s-au dat ferm cu regimul, fie o fac încet, cu prudenţă, şi tineri
debutanţi. Aproape toţi scriu bine, fie că o fac în versuri sau în proză. Ar scrie
însă şi mai bine dacă ar fi lăsaţi să-şi aleagă singuri temele şi subiectele. Din
păcate, scriu pe teme date şi o fac forţat. O poetă în viaţă, a spus că atunci când
scrie se simte ca într-o cămaşă de forţă în care a intrat de bună voie. Scriitorii
sunt şi tot timpul dăscăliţi în legătură cu ce trebuie să scrie, dar, din fericire, şi
cum trebuie să scrie. Cărţile celor ce fac parte din Uniunea Scriitorilor sunt
analizate în secţiile de proză, poezie sau dramaturgie ale acesteia şi sunt
evidenţiate şi sancţionate abaterile de la linia partidului. Se fac însă şi multe
observaţii cu caracter tehnic. Cronici literare, după cum poate vedea oricine, apar
şi în cotidienele politice. O cronică favorabilă sau nefavorabilă a unor critici ca
Paul Georgescu, Ion Vitner sau Ovid Crohmălniceanu (ultimii doi evrei), oameni
ai regimului, pot consacra sau desfiinţa un scriitor. Se pune mare preţ pe
literatură. Au nevoie de ea ca să cucerească masele. Scriitorii buni şi docili sunt
apreciaţi repede şi răsplătiţi foarte bine. În zilele noastre rentează să fii scriitor.
Situaţia lor, Păstorel o defineşte asfel:

În noua eră concepută
K. Katz-ii scriu în loc să pută,
Iar scriitori consacraţi
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Sunt daţi afară de K. Katz-i.

- Katz, al lui Păstorel, e evreu, nu-i aşa?
- Bineînţeles.
- Scris K. Katz, e jignitor. Trebuie să recunoaştem că evreii ăştia sunt deştepţi şi
destul de culţi.
- Nimeni n-a zis că nu sunt, dar atunci când judecă o operă literară după criterii
ideologice şi nu artistice, merită dat în ei. Marele neajuns al unora dintre ei este
că nu au caracter.
- Păstorel e necruţător cu ei. Oare pentru o astfel de epigramă, dacă s-ar dovedi
că e scrisă de el, câţi ani de puşcărie ar lua?
- Hai să le citim împreună pe cele pe care ţi le-am dat ca să vezi că are unele
foarte dure şi la adresa politicienilor de azi. Cu siguranţă, pentru toate, ar putea
fi condamnat la mulţi ani de temniţă. Până acum, se zice că s-a ales doar cu
câteva zile şi nopţi petrecute în beciurile Securităţii.
S-au distrat teribil citindu-i şi comentându-i epigramele lui Păstorel.
- Inteligent, talentat şi spiritual au fost etichetele pe care i le-a pus Cornel, la
sfârşitul acestei „şedinţe literare” ad-hoc.
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Iată ce ne așteaptă în viitor!
O parte dintre noi o sa privim de „SUS” aceste previziuni !
Curtoazia Artemiu VANCA
Directorul tehnic al gigantului Google a prezis viitorul omenirii până în anul 2099
Predictii Ray Kurzweil , Director tehnic Google
Iată ce ne așteaptă în viitor!
Octombrie 2017|- Directorul tehnic al Google și bine-cunoscutul futurist tehnologic, Ray
Kurzweil, a făcut la începutul acestui an următoarea predicție despre viitorul lumii.
Fiind unul dintre principalii cercetători ai realizărilor moderne în domeniul inteligenței
artificiale, Kurzweil și-a publicat previziunile începând cu anii 1990.
Nu te încurajăm să tratezi aceste previziuni cu o încredere de 100%.
Pentru Shakespeare, lumea a fost un teatru, iar pentru tehnicianul Google – un
calculator imens.
2019 – Firele și cablurile pentru dispozitivele personale și periferice vor fi de domeniul
trecutului.
2020 – Calculatoarele personale vor atinge puterea de calcul comparabilă cu cea a
creierului uman.
2021 – Accesul la internet wireless va acoperi 85% din suprafața Pământului.
2022 – În SUA și Europa vor fi adoptate legi care reglementează relația dintre oameni și
roboți. Activitățile roboților, drepturile, obligațiile și alte restricții vor fi formalizate.
2024 – Elementele inteligenței informatice vor deveni obligatorii în mașini. Oamenilor li se
va interzice să conducă o mașină, care nu este echipată cu asistenți de calculator.
2025 – Apariția unei piețe în masă a implanturilor gadget.
2026 – Datorită progresului științific, pentru o unitate de timp vom trăi mai mult.
2027 – Un robot personal capabil de acțiuni complexe complet autonome va deveni
același lucru familial ca un frigider sau o mașină de cafea.
2028 – Energia solară va deveni atât de ieftină și de larg răspândită încât va satisface
întreaga cerere de energie a omenirii.
2029 – Calculatorul va putea să treacă testul Turing, dovedind prezența inteligenței sale
în sensul uman al cuvântului. Acest lucru se va realiza prin simularea pe calculator a
creierului uman.
2030 – Înflorirea nanotehnologiei în industrie, va conduce la o reducere semnificativă a
costurilor de producție a tuturor produselor.
2031 – Imprimantele 3D pentru tipărirea organelor umane vor fi folosite în spitale.
2032 – Nanoroboturile vor fi folosite în scopuri medicale. Ei vor putea livra substanțe
nutritive celulelor umane și vor elimina deșeurile. De asemenea, vor efectua o scanare
detaliată a creierului uman, ceea ce va ajuta la înțelegerea detaliilor bolii.
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2033 – Autoturismele care se vor conduce fără șofer vor fi peste tot.
2034 – Primul om care va avea inteligență artificială.
2035 – Tehnologia spațială va fi dezvoltată suficient pentru a asigura o protecție
permanentă a Pământului privind amenințarea coliziunii cu asteroizii.
2036 – Omenirea, pentru prima dată, va fi capabilă să programeze celule pentru tratarea
bolilor, precum și utilizarea imprimantelor 3D care dezvolta noi țesuturi și organe umane.
2037 – O descoperire uriașă în înțelegerea misterului creierului uman. Sute de
subregiuni diferite cu funcții specializate vor fi identificate. Unii dintre algoritmii care
codifică dezvoltarea acestor regiuni vor fi decodificați și incluși în rețele neuronale de
computere.
2038 – Apariția oamenilor roboți, produse ale tehnologiilor transumaniste. Acestea vor fi
dotate cu inteligență suplimentară și o varietate de opțiuni.
2039 – Nanomașinile vor fi implantate direct în creier și vor efectua semnale arbitrare de
intrare și ieșire din celulele creierului. Aceasta va duce la o realitate virtuală a “imersiunii
totale”, care nu necesită niciun echipament suplimentar.
2040 – Motoarele de căutare vor fi baza gadgeturilor, care vor fi implantate în corpul
uman. Căutarea va fi efectuată nu numai prin limbaj, ci prin gândire, iar rezultatele de
căutare vor fi afișate pe ecranul lentilelor sau ochelarilor.
2041 – Lățimea maximă de bandă a Internetului va fi de 500 de milioane de ori mai mare
decât astăzi.
2042 – Prima realizare potențială a nemuririi – mulțumită armatei nanorobot, va
completa sistemul imunitar și va “vindeca” bolile.
2043 – Corpul uman ar putea lua orice formă datorită unui număr mare de
nanoroboturi. Organele interne vor fi înlocuite cu dispozitive cibernetice de o calitate
mult mai înaltă.
2044 – Inteligența non-biologică va deveni de miliarde de ori mai rezonabilă decât cea
biologică.
2045 – Debutul singularității tehnologice. Pământul se va transforma într-un singur
calculator gigantic.
2099 – Procesul de singularitate tehnologică se va extinde pe întregul Univers.
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Să mai râdem un pic.
Ca de obicei !
Curtoazia Ileana GRUIA

Sursa MECANICII’61, Anul 15, # 150, aprilie 2019 EE,

Internet

Bancuri proaspete !
- Pe dvs v-am vazut foarte des! Zise judecatorul acuzatului. Da cate ori ati mai
fost condamnat ?
- Niciodata, domnule judecator! Eu sunt portarul de la bordel.
La dentist:
Pacienta moare de frica :
- Domnule doctor, mi-e asa de frica. Decat sa-mi scot o masea, mai bine fac un
copil!
- Doamna, hotarati-va, ca sa stiu cum sa asez scaunul !
- Iubitule, am pierdut jumatate de kilogram in 10 minute !
- Ti-am zis eu ca trebuie sa te epilezi.
Doi tineri proaspat casatoriti ieseau din biserica. Doi baietei stateau si se uitau
cum coboara acestia scarile.
Unul il intreaba pe celalalt :
- Pe astia vrei sa-i sperii ?
- Da !
Se ridica baietelul si incepe sa strige la mire :
- Tataaa !
Vorbesc doua prietene :
- Ia zi, fato, am auzit ca ai fost la teatru cu amantul ; ce a fost acolo ?
- A fost tragi-comedie !
- Cum adica ?
- Ne-am intalnit cu sotul meu acolo...si el…tot cu amanta !
Doi tipi mergand pe strada vad doua dame aratoase in fata lor.
Primul :
- Uite, cea din stanga este nevasta-mea, iar cea din dreapta este amanta mea.
Al doilea :
- Curios ! La mine este exact invers.
Intr-un local doi prieteni isi beau cafeaua, cand sirena pompierilor a inceput sa
sune strident. Brusc, unul dintre ei se ridica si zice :
- Scuza-ma, dar datoria ma cheama…
- Bine, dar tu nu esti pompier voluntar !
- Eu nu, dar sotul Silviei, da !
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- Cum a fost intalnirea pe nevazute ? il intreaba un student pe colegul de
camera.
- Nasoala ! Tipa a aparut intr-un Rolls Royce din 1932.
- Pai asta-i o masina foarte scumpa. Ce e rau in asta ?
- Ea era primul proprietar…
Un marinar sta in portul Marsiliei si bea de nu se mai tine pe picioare. Un
trecator intra in vorba :
- Stiti ca anual mor peste 10000 de francezi din cauza bauturii ?
- Nu ma intereseaza ! Eu sunt rus…
Doi tipi la inchisoare :
- Cati ani ti-au dat ?
- 15.
- Pentru ce ?
- Am spart un geam la serviciu.
- Dumnezeule ! Pentru atat ? Unde lucrai ?
- Pe un submarin…
- De ce bei, prietene ?
- Ca sa-mi inec amarul. Dar nu reusesc pentru ca nesimtitul a invatat sa inoate…
- Tata, ce e ecoul ?
- Unul care are curajul sa-i raspunda mamei tale !
Doi amici se intalnesc si dupa un "Bună!" obisnuit, unul, foarte vesel, declara
celuilalt :
- Stii, nevasta-mea mi-a nascut un baiat !
- Daaa ? Si tu pe cine banuiesti ?
O calugarita se duce la medic :
- Domnule doctor, nu stiu ce sa fac ca sa scap de sughit.
Medicul o consulta si dupa cateva minute ii spune :
- Sunteti insarcinata.
Calugarita se intoarce la manastire si povesteste ce i-a spus doctorul.
A doua zi, stareta manastirii merge la medic si il intreaba :
- De ce i-ati spus asta calugaritei noastre ?
- Ca s-o sperii si sa scape de sughit…
La care stareta il anunta :
- Cel care s-a speriat a fost episcopul ! S-a aruncat din turn…
- Pentru obezitatea dvs e nevoie doar de o gimnastica usoara.
- Va referiti la genoflexiuni, domnule doctor ?
- Nu ! E suficient sa dati negativ din cap cand vi se aduce mancarea…
- Anunt : Tanara atractiva, inteligenta si saraca doreste sa cunoasca un barbat
care poseda calitati opuse.
- As dori o femeie ca Luna !
- Asa frumoasa si calma ?
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- Nu, sa apara seara si sa dispara dimineata !
Un preot locuia langa o manastire si avea 10 gaini si un cocos.
Cocosul din cand in cand disparea, dar aparea pana seara. Ultima data cand a
zburat nu s-a mai intors si preotul, primul lucru duminica, in biserica, a intrebat
lumea :
- As vrea sa stiu daca cineva are un cocos ?
…Si toti barbatii s-au ridicat in picioare…
- Nu, nu, nu, am vrut sa intreb daca cineva a vazut un cocos ?
…Si toate femeile s-au ridicat in picioare…
- Nu, nu, nu, nici asta n-am vrut sa stiu, vreau sa stiu daca cineva a vazut un
cocos care nu-i apartine ?
…Si jumatate din femei s-au ridicat in picioare…
- Nu, nu, nu, nici asta n-am vrut sa stiu, vreau sa stiu daca cineva a vazut
cocosul meu ?
…Si toate maicutele s-au ridicat in picioare.
Bula e jefuitor de morminte. In timp ce sapa intr-o cripta pe intuneric, simte ca-l
bate cineva pe umar.
- Cine-i? intreaba Bula ingrozit.
- Moartea.
- Uf, ce m-ai speriat, credeam ca-i Securitatea.
Sotia :
- Pe banca asta mi-ai furat dragostea.
- Da, dar mi-am primit pedeapsa…
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Noi despre Noi
Curtoazia Rodica Nicolescu
Srrsa :MECANICII’61, Anul 15, # 150, aprilie 2019 EE

Stimată dră Rodica Nicolescu,
Pentru că tot am început o mica corespondență vă trimit alăturat o serie
de panseuri Murphy-ene, unele adaptate tematic de către mine. La Universitatea
din Târgoviște, eu le afișez periodic pe pereții sediului catedrei, spre a le întregi
colegilor cultura inginerească! Dacă nu vă deranjează, vi le expediez și Dv. din
când în când, pe cele mai reușite; etapa următoare este din când în când în gând.
Deocamdata, intelectuali (în general, uneori chiar în colonel) sunt în învăţământ
si cercetare. Adică, specialitatea noastră, să zicem!
Vă rog să reflectaţi la ele, conform spuselor filozofului francez: „Oglinzile ar trebui
să reflecteze înainte de a reflecta!”
București ,29.06.01
prof. Mihail ATANASIU
MURPHY ÎN CERCETARE
•
A fura idei de la o singură persoană înseamnă plagiat; a fura de la mai
multe personae înseamnă, cercetare!
•
Toate marile descoperiri au fost făcute din greșeală!
•
Nu veni niciodată cu idei noi; ele ţi se pot retuma ca sarcini!
•
Oamenii se specializează în domeniul în care sunt cel mai slab pregătiţi!
•
Când încerci să rezolvi o problemă, de mare folos iţi poate fi soluţia ei!
•
Cu cât teoremele sunt mai aproape de realitate, cu atât ele sunt mai
incerte; cu cât sunt mai sigure, cu atât sunt mai departe de realitate!
•
Gramul de aplicaţie valorează tone de teorie!
MURPHY ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT
•
În orice unitate de învăţământ există, o persoană care ştie tot ce se
întâmplă; ea trebuie concediată imediat!
•
Daca prezenţa la curs este obligatorie, studenții vor absenta de la examen;
dacă prezența la curs este facultativă se vor prezenta la examen și absenta de la
curs!
•
Orariile sunt astfel întocmite încât elevii și studenții împreună cu profesorii
lor să piardă cât mai mult timp în școală!
•
Durata unui colectiv de catedră crește proporţional cu pătratul numărului
participanţilor!
•
În general nici o problemă reală nu are soluţie; puţinele probleme care pot
fi totuși rezolvate se numesc modele ale celor reale și diferă mult de acestea din
urmă!
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MURPHY ȘI INTELECTUALII
•
•
•
•
•
•
•
•

Supercompeţența deranjează mai mult decât incompetenţa!
Generalizarea incompetenţei este proporțională cu înălţimea ierarhică!
Nu te certa niciodată cu un prost; s-ar putea ca asistenţa să nu realizeze
deosebirea!
Munca în colectiv este ideală; ea iţi permite oricînd să dai vina pe altul!
Salariul nu aduce fericirea ci doar o întreţine!
Dacă mai mult de o persoană este vinovată, atunci nimeni nu este vinovat!
Dacă un program este util, el va trebui schimbat; dacă e inutil, el trebuie
susţinut!
Nu dori moartea şefului; fă-l să şi-o dorească singur!
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Performanţa creierului uman
Curtoazia Ileana Gruia
Sursa: MECANICII’61, Anul 15, #150, aprilie 2019 EE,

Internet

Tatyana Chernigovskaya este doctor în biologie și filologie, șefă a Laboratorului de
Studii Cognitive al Universității de Stat din St. Petersburg, Prelegerile sale sunt
foarte utile și interesante, întrucât se referă la creierul uman, conștient,
inconștient, psihic, inteligență artificială și gândire. De aceea, în cadrul acestora,
studenții au putut auzi niște afirmații de-a dreptul senzaționale despre tainele și
surprizele creierului. Iată câteva dintre ele, care sunt greu de crezut.
1. Creierul este un lucru atât de măreț și tainic, pe care noi îndrăznim să-l
numim „creierul nostru”. Deși nu avem absolut niciun motiv să spunem așa: cine
și cui aparține este ceva discutabil.
2. Creierul ia o decizie cu 30 de secunde înainte ca omul să conștientizeze această
decizie. Pentru activitatea creierului, 30 de secunde înseamnă foarte mult. Deci
cine într-un final decide: omul sau creierul?
3. Încă un gând destul de înfricoșător – cine de fapt este stăpânul casei? Din toate
astea: genomul, tipul psihosomatic, receptorii ș.a. Aș vrea să aflu cine e acea ființă
care ia deciziile? Despre subconștient în general nimeni nimic nu știe, mai bine să
încheiem subiectul.
4. Trebuie să avem o atitudine mai serioasă față de creier, deoarece el nu ne
minte niciodată. Să luăm ca exemplu halucinațiile. Este imposibil să-l convingi,
pe omul care le vede, că ele nu există. Pentru el, halucinațiile sunt la fel de reale
ca pentru mine acest pahar de apă de pe masă. Creierul îl păcălește oferindu-i
informația senzorială că halucinația este reală. Atunci ce motive avem noi să
credem că ceea ce se întâmplă acum este real și nu e o întreagă halucinație?
5. Orice te-ar măcina în interior, trebuie să împărtășești cuiva. Pentru asta există
preoți, prieteni și psihoterapeuți. O așchie, dacă n-o scoți la timp, provoacă
infecție.
6. Oamenii trebuie să muncească cu capul, asta salvează creierul. Cu cât mai
mult creierul este implicat, cu atât mai bine el se păstrează.
7. O descoperire nu poate fi programată. Doar că există o precizare
fundamentală: ea vine la mințile pregătite. De exemplu, tabelul lui Mendeleev nu
l-a visat bucătăreasa lui. El a lucrat mult la el, creierul a continuat să gândească
până ideea i-a venit în somn.
8. Mulți consideră că, de exemplu, un bucătar este mai puțin inteligent decât un
dirijor. Deși nu este așa: un bucătar genial e cu mult mai presus decât toți
dirijorii, vă spun asta ca o gurmandă. Să compari aceste două profesii este ca și
cum ai compara ceva acru cu ceva pătrat – întrebarea nu este corectă. Fiecare
este bun la locul lui.
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9. Eu întotdeauna îi sperii pe toți, că în timpul apropiat intelectul artificial se va
simți ca o individualitate. Până atunci el va avea planurile, motivele, scopurile
sale și, credeți-mă, noi n-o să fim capabili să le înțelegem.
10. Faptul că creierul se află în craniul nostru, nu ne dă dreptul să-l numim „al
meu”. El este în mod incomparabil mult mai puternic decât tine.
11. Pentru existența geniilor noi plătim un preț enorm. Dereglările nervoase și
psihice ies pe primul loc în lume printre alte boli, ele încep să întreacă după
cantitate, numărul maladiilor oncologice și cardiovasculare.
12. Noi ne naștem cu un computer foarte puternic în cap. Doar că trebuie să mai
instalăm niște programe în el.
13. Creierul nu este o simplă rețea neurală, el este o rețea de rețele din rețele. În
creier sunt 5,5 petabyte de informații ( 1 PB = 1.024 TB) ceea ce constituie 3
milioane de ore de video, pe care le poți vizualiza continuu timp de 3 sute de ani.
14. Creierul nu trăiește ca și capul profesorului Dowell – pe farfurie. El are corp –
urechi, mâini, picioare, piele, de aceea el simte gustul rujului, ține minte ce
înseamnă să ai mâncărimi la picior. Corpul este o parte indispensabilă a sa.
Computerul nu are un astfel de corp.
15. Capacitatea de a obține o educație de calitate poate deveni un privilegiu
pentru elită, accesibilă doar celor inițiați. Să ne amintim de romanul „Numele
trandafirului” de Umberto Eco în care se propune ca în Bibliotecă să fie primiți
doar cei care pot și sunt gata să asiste la lecții complicate. Va avea loc delimitarea
celor care pot citi literatură dificilă de cei care citesc titluri în internet. Și această
diferențiere va fi.
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