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CONTURUL
ACTIVITÅºII ASOCIAºIEI
¥N ANUL

2006
Adrian Popa

Convocatå de pre¿edinta Asocia¡iei, Rodica Nicolescu ¿i
gåzduitå de Corina Firu¡å, ¿edin¡a Comitetului Executiv a
avut loc în dupå amiaza zilei de 31 ianuarie, în prezen¡a tuturor
membrilor acestuia.
Ca o concluzie unanimå, s-a consemnat constatarea cå anul
2005 a fost poate, cel mai plin de realizåri – de¿i nu a fost
marcat de vreo Agapå sau vreo croazierå precum cea din 2002
– în sensul consolidårii legåturilor de prietenie ¿i colegialitate
dintre noi. ¥ntâlnirile lunare organizate la restaurantul Select
au avut loc cu regularitate (excep¡ie planificatå în lunile de
vacan¡å de varå ¿i de iarnå), bucurându-se de o participare
satisfåcåtoare – niciodatå mai pu¡in de 20 de colegi. ¥n
premierå pentru via¡a Asocia¡iei, a început editarea Foii de
suflet lunarå, fiecare numår fiind lansat în ultima joi a lunii
respective, adicå la întâlnirile noastre tradi¡ionale. Poate ¿i
ca efect al apari¡iei acestui organ de preså al Asocia¡iei,
ne-am bucurat så avem în mijlocul nostru o serie de stranieri
(colegi de-ai no¿tri stabili¡i în stråinåtate): Rodica Bårånescu
¿i Radu Mihalcea din Chicago, Nicu Sourou cu so¡ia, din
Fran¡a, Oisie Ioil ¿i Erica din Israel, Emil Olaru ¿i Alexandra
din Las Vegas.
Cote fårå precedent a cåpåtat coresponden¡a dintre colegi,
atât cea purtatå prin po¿ta clasicå, cât mai ales prin e_mail.
Printre recordmenii coresponden¡ei prin internet se numårå Nae
Enescu, Mirel Vanca, Ion Argireanu, Radu Mihalcea ¿i al¡ii.
Dacå mai adåugåm ¿i cele douå convocåri fåcute de
Constantin Dumitru (alias Calypso) la “bordul” hotelului såu
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Philoxenia din Eforie Nord – una în iunie ¿i alta
de revelion – avem demonstra¡ia clarå cå
solidaritatea de MECANICI s-a întårit serios în
2005.
La realizarea acestei performan¡e au pus
umårul – pe lângå membrii comitetului – ¿i Stan
Bone, Mirel Vanca, Radu Stoian ¿i ceilal¡i
coresponden¡i la revistå, så nu-i uitåm pe cei din
stråinåtate, mai ales pe cei doi din emisfera
australå, Dan Bolintineanu ¿i Ion Argireanu, dar
cel mai important, to¡i participan¡ii la întâlnirile
noastre.
Trecerea în revistå a împlinirilor din anul al
cincilea al mileniului III, a motivat ¿i mai serios
ambi¡ia comitetului de a organiza activitatea din
acest an aniversar, al 45-lea de la absolvire, astfel
încât så devinå memorabil.
S-au conturat urmåtoarele ac¡iuni principale:
* Adunarea Generalå a Asocia¡iei de joi 23
februarie 2006, va lua în dezbatere ¿i va hotårî
asupra:
- Modificarea Statutului ¿i Actului Constitutiv
ale Asocia¡iei pentru actualizarea acestora, prin
coroborarea cu prevederile legislative survenite,
cu rea¿ezårile social-salariale (vezi nivelul
cotiza¡iei), cu unele cerin¡e organizatorice impuse
de considerente conjucturale sau personale.
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Modificårile propuse, articol cu articol, de
cåtre pre¿edintå, au fost însu¿ite de comitet,
urmând ca Adunarea Generalå så le aprobe.
- Programul de activitate pe 2006.
- Componen¡a Comitetului Executiv ¿i stabilirea cenzorului.
* S-a agreat componen¡a noului colegiu de
redac¡ie al revistei Mecanicii’61: redactor ¿ef Corina Firu¡å, redactori ¿efi adjunc¡i - Radu Gruia
¿i Mirel Vanca.
S-a stabilit ca începând cu nr. 1/2006, difuzarea
revistei så se facå prin e_mail, cåtre to¡i cei care
sunt racorda¡i la internet. Pentru ace¿tia, imaginile
din revistå vor putea fi admirate color.
* S-a hotårât editarea unui al doilea volum al
Monografiei Promo¡iei ‘61 Mecanicå, în care vor
fi aduse la zi adresele ¿i numerele de telefon ¿i
se vor însera noutå¡i despre activitatea colegilor.
Monografia va fi înso¡itå de un CD cu fotografii
¿i filmule¡e cu colegi.
* S-a aprobat ac¡iunea de filmare a întâlnirilor
noastre, în vederea constituirii în timp a unei
filmoteci.
Toate aceste ac¡iuni au programe detaliate
pentru fiecare dintre noi, cu termene ¿i
responsabilitå¡i. Ele vor fi dezbåtute ¿i aprobate
în adunarea generalå.
Reu¿ita acestor programe
depinde de fiecare membru al
asocia¡iei, începând cu aflarea ¿i
comunicarea adreselor de ultimå
orå a tuturor colegilor. ªi nu uita¡i:
pentru ca revista så-¿i continue
apari¡ia, scrie¡i-ne cât mai des!
Scrie¡i-ne despre succesele
voastre profesionale, dar ¿i
familiale, despre excursiile pe care
le face¡i, despre al¡i colegi sau
profesori pe care îi întâlni¡i sau de
care vå aminti¡i ¿i trimite¡i-ne
fotografii!
Spor la treabå ¿i baftå!
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Adunatura de mecanici
¥ntâlnirea din februarie 2006
Corina Firu¡å

Spre surprinderea noastrå, de¿i era încå o
searå geroaså, au venit la întâlnire cam tot
atâ¡ia colegi ca de obicei. Au lipsit cei doi
Bone (så-i scuzåm, cåci ei n-au prea lipsit ¿i
vin de foarte departe), dar s-au reîntors printre
noi Emil Dumitrescu ¿i so¡ia, ¿i prietenii lor,
so¡ii doctor Bleazu. Ne-a surprins, plåcut
desigur, prezen¡a lui ªerban Teodorescu. Au
mai venit ca de obicei Adrian, Calipso ¿i Coca,
Rodica Nicolescu, Radu Stoian, Nina Olaru,
Radu Gruia, Gigi Sorescu-Dumitrescu, Marian
Grådi¿teanu, Ion Stånescu, Dan ªtefånescu,
Mircea Zainea ¿i subsemnata. Nae Enescu
ne-a adus fotografii din sta¡iunea Straja de pe
lângå Lupeni, unde ¿i-a petrcut revelionul cu
famila fiicei lui cea mare, doctori¡a. El spune
cå aceastå sta¡iune este cea mai bine dotatå
din ¡arå cu teleskiuri. Curg unul din altul, vreo
opt, pânå ajungi în vârful muntelui. Mie îmi
folose¿te foarte mult o imagine, pentru noul
album de România, pe care îl avem în lucru ¿i
pentru care cåutåm locuri cât mai deosebite.
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Am ales ¿i pentru voi douå imagini, poate ve¡i
vrea så face¡i o excursie pânå acolo (pag.6-7).
N-am discutat lucruri serioase dar am
stabilit så ne mai vedem doar “¿efii”, pentru
problemele Asocia¡iei, såptåmâna urmåtoare.
S-au spus, ca de obicei bancuri, cå doar, ¿i
de asta ne întâlnim!
Eu pregåteam o mare surprizå: am reu¿it
så copiez filmul excursiei de pe Dunåre, pe
trei CD-uri (nu eu personal, ci ni¿te studen¡i,
vecini de-ai mei), numai cå acesta are unele
fragmente foarte lungi ¿i neinteresante, a¿a
cå nu le-am mai copiat ¿i pentru colegi. Am
så pregåtesc un alt CD, cu secven¡e selectate,
mai ales cå mi-a adus ¿i Nae filmul lui ¿i voi
face o combina¡ie între cele douå versiuni....
Am desconspirat planul meu, a¿a cå nu va mai
fi o surprizå, dar n-am rezistat så-mi ¡in gura
(noi, femeile!) ¿i-apoi, poate cå ¿i asta este o
metodå - så îi faci neråbdåtori pe cei din jur!
Am comandat tot pe¿te, neegalabila
saramurå de crap cu måmåligu¡å ¿i doar douå
sau trei gråtare de pui ¿i porc. Am apreciat vinul
ro¿u, din produc¡ia proprie a lui Drågånescu
(aha, pe Drågånescu am uitat så-l trec pe listå)
¿i vinul negru adus de Adrian. Am fost servi¡i
tot atât de atent, de personalul de la Select,
cårora le mul¡umim pe aceastå cale (vezi foto).
Mirel Vanca era plecat în Egipt, a¿a cå nu
poate face el acest “proces verbal”. ªi cum
de obicei el face fotografiile iar noi, ceilal¡i
ne-am uitat acaså aparatele de fotografiat
(poate cå e mai bine, v-o¡i fi plictisit de
mutrele noastre), o så vå delectez cu alte
imagini. ªi continuarea la rubrica lui despre
nepo¡i, o s-o facå la întâlnirea viitoare.
E foarte haios så scrii tot ce-¡i trece prin
minte. Un jurnalist veritabil s-ar lua cu mâinile
de cap! Dar eu îmi pot permite så må distrez.
V-a¡i plictisit? Gata, gata, am terminat!
Pe luna viitoare!
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E ve n i m e n t
Sept
uagenar
Septuagenar
Aurel Brågaru

De¿i nu face parte din lotul de 17 decani
de vârstå ai promo¡iei, (vezi Monografia
Promo¡iei `61 Mecanica), Florian Drågånescu
a trecut în 2005 pragul celor 70 de ani. A fost
sårbåtorit cum se cuvine de colegii din catedrå,
evenimentul – conform rigorilor legii pentru
cadrele didactice universitare – confundându-se
¿i cu ie¿irea la pensie.
Am ales din speach-urile universitarilor,
pe cel al domnului prof. dr. ing. Aurel
Brågaru, din care aflåm lucruri deosebit de
interesante, mai pu¡in cunoscute multora
dintre noi, despre colegul nostru de facultate
Florian Drågånescu. (N.R.)
Pensionar fiind ¿i uitat de cei mai mul¡i,
când am primit invita¡ia de a participa la
aniversarea împlinirii vârstei de 70 de ani de
via¡å ¿i 44 de ani de catedrå, a prof. univ. dr.
ing. Florian Drågånescu, m-am tot gândit cum
a¿ putea så råspund mai bine acestei amabile
invita¡ii.
¥n anul 2000, cu ocazia unei aniversåri
asemånåtoare, i-am dedicat câteva versuri care
au o strânså legåturå cu ceea ce doresc a vå
re¡ine aten¡ia prin cuvântul meu de aståzi. Iatå
versurile de acum cinci ani:
Prin anii care vin ¿i care trec
prin rostul timpului de nepåtruns,
ªi care via¡a noastrå o petrec
cu întrebåri chiar fårå de råspuns,
Ce-i demn de re¡inut la un popas,
de trup ¿i nu de gând, este cå ai råmas
Acela¿i om ¿i pionier ¿i prizonier.
Ca pionier te-ai remarcat din plin,
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fåcând bilan¡ul energetic de proces.
Ai pus jaloane pentru cei ce vin
så adânceascå-acest corect demers.(...)
Am zis ¿i prizonier, cåci ai råmas
încåtu¿at în coduri prea severe,
Pentru o lume-n care are glas
cåpåtuiala ¿i morala-n decådere.
Sunt 40 de ani de muncå durå,
cu bucurii, dar ¿i dureri cu carul,
Cåci cei ce se implicå, ¿i îndurå
deopotrivå, dulcele ¿i-amarul.
Neîmpliniri de via¡å sau poticniri de prag
nu te-au înfrânt, tot tânår ai råmas,
A¿a cum eu te våd, Florine drag,
la cel de-al 65-lea popas.
Ne-ai cam obi¿nuit de la un timp,
cu Iepurilå înecat în vin,
Sim¡indu-ne ca zeii din Olimp,
sfâr¿im vorbind ca-n dinastia Q’in.
Ani mul¡i ¿i ferici¡i eu î¡i doresc
¿i cei prezen¡i se-alåturå-n urare.
Cu Iepurilå înecat în vin,
så ne cinste¿ti ¿i data viitoare.
Tot ce am spus atunci, în aceste câteva
versuri, poate stângace dar sincere, sunt
valabile ¿i aståzi, de¿i au mai trecut cinci ani,
profesorul Drågånescu aflându-se aståzi la
pragul pensionårii. (...)
Ca unul care îl cunosc de 44 de ani, în
ipostaze foarte diferite: la cursuri, cu creta
conduså de gând, la simpozioane ¿tiin¡ifice, cu
gândul exprimat în cuvinte, la agape, cu vocea
caldå ¿i paharul plin cu licoarea lui Bachus,
ridicat pentru o urare din inimå, în excursii,
deta¿at de demersul ¿tiin¡ific, în deplinå
comuniune cu natura pe care o iube¿te cu
patima de vânåtor, pot confirma cå profesorul
Florian Drågånescu reprezintå un model de
comportament fa¡å de cei din jurul lui.
Cu råbdare proverbialå ¿i tact pedagogic, desprinse la rândul såu, de la modelul Constantin
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Popovici, s-a apropiat de fiecare student, ¿tiind
så-l asculte, preocupat de a în¡elege pe deplin
întrebårile care îl preocupå, fie ele ¿tiin¡ifice
sau de via¡å.
Profesorul Drågånescu are totu¿i un mare
defect: nu poate fi superficial. Studen¡ii care
au sperat un råspuns fulger, la o anumitå
întrebare, din partea prof. Drågånescu, au fost
întotdeauna deziluziona¡i. Au pus întrebarea
din mers? Ei bine, mai întâi, prof. Drågånescu
îi invitå så ia loc, apoi îi ascultå cu råbdare ¿i
viu interes, le pune ¿i câteva întrebåri de
sondaj, iar råspunsul apare târziu, în urma unor
explica¡ii amånun¡ite ¿i îndelungate, cu lux de
amånunte. Trebuie så ai timp la dispozi¡ie
pentru a-i pune întrebåri prof. Drågånescu, dar
pleci cu un råspuns elaborat.
Se poate spune cå prof. Drågånescu are
destul de mult din ceea ce se nume¿te
Råbdarea sfin¡ilor. Ca unul care îl cunosc de
44 de ani, pot spune cå rar l-am våzut nervos
¿i chiar ¿i atunci, când pentru cei mai mul¡i
dintre noi limita råbdårii a fost de mult
depå¿itå, prof. Drågånescu manifestå o
nervozitate controlatå, care laså loc pentru
regretele celor care i-au pricinuit asemenea
stare. De¿i nu a fost scutit în via¡å de ceea ce
am numit în poezia mea, lovituri de prag,
vorbind în general de clasa loviturilor
nepermise, caracterul ¿i firea prof. Drågånescu
au ales, în asemenea situa¡ii de crizå, calea
råbdårii, a reflexiei, a concilierii, o cale foarte
apropiatå de calea cre¿tinå. (...)
Modelele sunt ca ni¿te icoane, imagini de
tip far, care ne lumineazå inima, sufletul ¿i
mintea, ele nu pot fi atinse niciodatå pânå la
identificare. Fiecare ne tråim via¡a, care este
numai a noastrå, în profunzimea ei fizicå ¿i
filozoficå ¿i ne punem amprenta propriei
noastre personalitå¡i pe matricea modelelor pe
care ni le-am ales.
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Modelul uman nu dispare; el supravie¡uie¿te timpului care nu iartå, fiind adânc
însåmân¡at în min¡ile ¿i inimile celor care au
cunoscut direct personalitå¡ile purtåtoare de
model ¿i prin discipoli, transmite urma¿ilor
amprenta specificå noilor modele.
Sunt ferm convins cå în istoria catedrei
TCM din Universitatea Politehnica Bucure¿ti,
pe care o cunosc de aproape 50 de ani, profesorul Florin Drågånescu va ocupa locul pe care
îl meritå pe deplin în galeria modelelor de
profesori, care au marcat dezvoltarea acestei
catedre.
Pentru a încheia, voi relua versul:
Ani mul¡i ¿i ferici¡i eu î¡i doresc
¿i cei prezen¡i se-alåturå-n urare.
Cu Iepurilå înecat în vin,
så fii prezent l-a 75-a aniversare!
LA MULºI ªI FERICIºI ANI1
Pe teraså la Select, cu Florin Drågånescu (primul
din stânga).
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CONTINGENºE

A mint
ir
ol
egi
mintir
irii cu ccol
olegi
Nae Enescu

A fost odatå o reparti¡ie în produc¡ie, parcå pe
10 iulie 1961. (Acest mod de a te lansa în via¡å
este acum “de tristå amintire”, a¿a cå tinerii
absolven¡i dau cu capul în poarta vie¡ii, doar, doar
s-o deschide spre “un viitor luminos”). ªi la
reparti¡ia “de acum un secol” am cerut så merg
la aeroportul Båneasa, cå doar fåcusem (fårå voia
mea) sec¡ia de avia¡ie. Parcå-l våd pe pre¿edintele
comisiei, domnul profesor Voicu Tache, pe atunci
secretar de partid, cå-mi zice: “Partidul are
încredere în dumneata, deci e¿ti repartizat în
învå¡åmântul superior la IPB”! Am încercat så
nu må las ¿i am zis: “Påi eu vreau så lucrez în
avia¡ie cå d-aia am facut sec¡ia asta…”.
Råspunsul: “Ie¿i afarå, e¿ti bun pentru Politehnicå !”
… ¿i gata.
Acum, dupå ceva “ani¿ori”, cred cå n-a fost
tocmai råu ce mi s-a întâmplat atunci. Poate via¡a
mea era alta ¿i… n-au rost specula¡iile.
Încet, încet mi-am descoperit plåcerea de a
conduce un seminar, de a fi mereu în preajma
tinerilor ¿i de a må confunda cu ei, sigur, pânå la
o anumitå vârstå. Am aflat imediat dupå reparti¡ie
cå suntem ¿apte “cei care au încåput pe mâna
învå¡åmântului” ¿i m-am consolat cå au mai
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på¡it-o ¿i al¡ii…Colegii mei “de suferin¡å” erau
în acel moment: Emil Dumitrescu, Iosif Tempea,
Gheorghe Calea, Florian Drågånescu, Carol
Mani¡iu ¿i Mircea Ilioaia. Carol ¿i Mircea “au
reu¿it så scape din lagår”, dar locul lor nu a råmas
liber; la momente diferite “au revenit la locul de
torturå a studen¡ilor” Stoian Petrescu ¿i Rodica
Delcescu. Ultimii veni¡i ¿i-au ocupat locul pe care
probabil ¿i l-au dorit dintotdeauna, a¿a cå evolu¡ia
lor a fost una strålucitå. Ei sunt primii care s-au
bucurat de plecarea în Statele Unite, într-o
perioadå în care noi ceilal¡i nici nu visam. Mi-aduc
aminte de întrebårile nevinovate pe care i le-am
pus lui Stoian dupå întoarcerea de peste “Marea
Baltå” referitor la via¡a de acolo. Sigur cå mai
to¡i aveam påreri puerile despre via¡a grea a
muncitorilor, despre exploatatorii capitali¿ti,
despre negrii oprima¡i etc. Mai aveam ceva
informa¡ii de la Radu Patraulea, care fusese ¿i el
în “¡ara tuturor posibilitå¡ilor” ¿i de-acum
începeam så coroborez faptele. Parcå America
era alta de cum mi-o închipuisem…
Dar så revin la intrarea mea în Politehnicå.
Dupå cele douå luni de armatå la Media¿, unde
am murdårit doar turul pantalonilor uniformei
mele tip sovietic, am venit pe 21 septembrie la
“cadrele” din Politehnicå, unde mi s-a comunicat
cå am fost repartizat la Catedra de Mecanicå. La
primul colectiv de catedrå, am fost prezentat ¿i
am våzut cå am devenit coleg cu fostul
nostru profesor Mi¿u Atanasiu ¿i fo¿tii
“seminari¿ti” Titi Mihåilescu ¿i Miticå
Boiangiu. De fapt, to¡i trei erau pe atunci
¿efi de lucråri. Mi-a plåcut de la început
tot grupul în care intrasem, de la cei mai
în vârstå la cei tineri. ªedin¡ele
colectivelor de catedrå erau o plåcere pe
care o a¿teptam de fiecare datå cu multå
neråbdare. Se înfruntau “mon¿trii sacri”
ai catedrei, domni¿oara Gabriela ºi¡eica
¿i domnul Alexandru Stoenescu, ambii
de o inteligen¡å sclipitoare, folosind cu
non¿alan¡å un limbaj de la cel academic,
Nae în vacan¡a de iarnå, la Straja, 2006
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pânå la cel de cartier. Am învå¡at multe
de la cei doi profesori de dinainte de
råzboi, elevi ai lui Andrei Ioachimescu
¿i de la profesorul Mihail Sarian, ¿eful
catedrei noastre, matematicianmecanician, fost elev al lui Dimitrie
Pompeiu. De fapt erau douå Catedre
de Mecanicå, reunite sub acela¿i
acoperi¿, cu doi ¿efi: catedra I-B,
conduså de Mihail Sarian ¿i catedra IIA, conduså de Alexandru Stoenescu
(ciudat, nu ?!?, modul de numerotare;
de fapt un mic compromis, pentru a nu
deranja orgoliile). Ele au dåinuit a¿a
pânå la moartea nåpraznicå a
profesorului Alexandru Stoenescu în 1968.
Totu¿i, “colaborarea” de cel mai mare folos
pentru mine a fost cu Mi¿u Atanasiu, “gigolo-ul
catedrelor reunite”, pe care cursurile la
Politehnicå “îl cam încurcau în afacerile sale
galante”. A¿a cå, începând cu 1963, må ruga
aproape såptåmânal så-iþ¡in cursurile de
mecanicå, eu care aråtam la fel cu studen¡ii din
bånci, poate chiar mai tânår decât mul¡i, care
proveneau din produc¡ie. Întrebat la examen unul
dintre ei, cu cine a fåcut cursul de Mecanicå a
zis: “cu tov. Enescu ¿i din când în când cu domnul
Atanasiu”.Þºinând aceste cursuri mi-am înfrânt
timiditatea ¿i am devenit ståpân pe mine. În plus,
a trebuit så învå¡þmult mai mult decât i se cerea,
¿i i se cere ¿i acum unui asistent.
Am învå¡at de la profesorii mei cum så-mi
asortez ¡inuta vestimentarå ¿i cum så må port în
societatea universitarå ¿i nu numai. Îmi amintesc
cum domni¿oara ºi¡eica, deobicei slobodå la gurå,
mi-a zis odatå: “domnu’ Enescu, e¿ti tâmpit ? Cum
¡i-ai asortat cravata, ca pe Grivi¡a?” Luasem ¿i eu
o cravatå cu elastic, chiar de pe Grivi¡a…
Anii au trecut ¿i ne-am maturizat, må refer la
noi cei ¿apte din Politehnicå. Ne-am dat doctoratul
pe rând, cred cå începând cu Tempea ¿i Petrescu.
Mai to¡i am devenit conferen¡iari înainte de ’90,
profesori dupå… Am ocupat ¿i func¡ii administrative: decani, prodecani, ¿efi de catedrå, fårå
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ca aceste func¡ii så ne modifice comportamentul
fa¡å de cei din jurul nostru. Se vede cå suntem o
genera¡ie de excep¡ie, cu o educa¡ie sånåtoaså ¿i
de bun sim¡þpreluatå de la familiile noastre.
Dar, fiind la Politehnicå, n-am fåcut numai
¿coalå. Am avut via¡a noastrå, bogatå în
întâmplåri, în împliniri ¿i destule rateuri. În primii
cinci ani am stat la cåminul pentru asisten¡i de
pe Grivi¡a, col¡ cu Polizu. Am petrecut o tinere¡e
fumoaså, nealteratå de goana dupå bogå¡ie, cu
petreceri simple, dar care ne umpleau sufletele.
Împreunå cu Dudi Dinescu, am cutreierat tot
Bucure¿tiul pe la bombe ¿i în cåutarea unei
“fuste”. Fåceam ni¿te chiolhanuri de pominå cu
Dudi ¿i unchii lui, timp în care râdeam de ne durea
burta. Am petrecut o noapte fårå somn, la
aniversarea din 17 iunie, la Sorin Dinescu la
Scåieni, dupå care, la 5 diminea¡a m-am urcat
într-un cire¿ înalt, de unde am cåzut de “treaz”
ce eram. Noroc de o creangå mai groaså care m-a
împiedicat så ajung la påmânt. Adevårul este cå
må consideram perfect lucid, dupå ce, înainte de
chef, båusem o cea¿cå de ulei, de n-am mai putut
dormi ca lumea 2 nop¡i. Dupå chef am plecat cu
trenul la Bucure¿ti ¿i “l-am cazat” pe Dudi la
mine în pat, la cåmin, eu culcându-må pe o saltea,
pe podea. Pe la 9, a venit în camera mea “o d’aia”
de pe Grivi¡a, care, pur ¿i simplu, s-a “urcat” pe
mine. Dupå ce “m-a terminat”, îi zice lui Dudi:
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“hai ¿i tu!”, dar “invitatul” a zbughit-o din camerå
¿i… dus a fost!
Tot cei doi Dine¿ti au fost lângå mine la
însuråtoare: so¡ia lui Dudi mi-o prezentase pe
colega ei, Sanda, iar când am mers la Sorin, la
Scåieni, så i-o prezint pe cea aleaså, am avut
surpriza s-o întâlnesc, tot în perspectivå de
cåsåtorie, cu Sorin, pe fosta mea studentå la seminar, Rodica Go¡onoagå, actuala doamnå Dinescu.
Apropo, pe 3 februarie Rodica a sårbåtorit (cu
cele douå familii ale copiilor lor ¿i cu nepoatele)
schimbarea prefixului ambigu 5, cu cel serios, 6!
Asta s-a întâmplat la Punta Cana, în Repubulica
Dominicanå; un transplant de varå într-o iarnå
Nord Americanå.
Revenind la colegii din Politehnicå, imediat
dupå ’90, Stoian Petrescu a început så fie mai
mult american, pentru cå fiul såu s-a mutat peste
Ocean. Dupå o astfel de cålåtorie ne-a invitat pe
noi, fo¿tii “aviatori pârâ¡i”, la o maså la restaurant, “sponsorul” fiind colegul nostru Radu Rusu,
american înstårit ¿i mare specialist în industria
motoarelor de avion din Trumbul, Connecticut.
Bineîn¡eles cå ne-am bucurat de toate realizårile
americåne¿ti ale lui Radu Rusu ¿i l-am mai ¿i
bârfit un pic la masa colegialå, dupå care am
plecat pu¡in ame¡i¡i spre paturile noastre
române¿ti.
Cu Tempea m-am tot întâlnit la ªedin¡ele
Senatului Politehnicii, unde eram membrii,
amândoi, ca ¿efi de catedrå. L-am apreciat pentru
incisivitatea luårilor lui de cuvânt ¿i pentru faptul
cå îi påsa de ce se întâmplå în Politehnicå unde,
ca peste tot, lucrurile nu sunt prea cu¿ere.
Cu Stoian Petrescu am fost membru într-o
Comisie de dezvoltare strategicå a Poliethnicii,
unde “am fåcut frec¡ii la un picior de lemn”,
pentru cå schimbarea rectorului a dus ¿i la
abandonarea strategiei propuse. S-a întâmplat la
fel cu situa¡ia din ¡arå la schimbarea guvernului.
Vorba aia: “¿tergem ¿i o luåm de la capåt”!
Cu Emil Dumitrescu am fost coleg de camerå
la cåminul pentru asisten¡i, unde må intoxica cu
mirosurile de fripturå pe care o fåcea pe un re¿ou,
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chiar în camerå. Nu era el de vinå, cåci n-aveam
unde så gåtim pe vremea aia. Mai târziu, s-a
amenajat o bucåtårie la cåmin, loc de întâlnire ¿i
de bârfå pentru “cucoanele” celor cåsåtori¡i. În
bucåtåria aia dubioaså am dus-o ¿i eu pe Sanda,
dupå ce, în “forma¡ie reduså” (doar noi doi, adicå)
am zis “da” la Sfatul Popular din Amzei.
Revenind la Emil, ¿i el s-a cåsåtorit cu una
dintre fostele mele studente la seminar, Adriana
Bianu, care este “berbec” precum sunt ¿i eu. Indirect, privitor la cåsåtoriile lui Sorin ¿i Emil, se
poate spune cå “am avut mânå bunå!” Rodica ¿i
Adriana sunt adevårate doamne!
Cu Georgicå Calea (scuze pentru…) m-am
frecat mereu pe culoarele Politehnicii. ªi acum ne
întâlnim, pentru cå el nu poate så renun¡e la ¿coalå,
chiar dacå a ie¿it la pensie. La fel cu Florin
Dragånescu, model de seriozitate ¿i de dragoste
pentru ¿coalå. Iatå cå încet, încet, genera¡ia noastrå
cedeazå locul celor mai tineri, chiar dacå avem o
strângere de inimå pentru ce råmâne dupå noi. Eu
nu sunt deloc optimist pentru calitatea ¿i dåruirea
studen¡ilor, dar nici a cadrelor didactice. Så speråm
totu¿i; speran¡a va muri doar odatå cu noi…
În perioada în care am fost decan, adicå din ’84
în ’92, am avut vizite la decanat ale multora dintre
colegii no¿tri. A¿ aminti doar câ¡iva: Rodica
Nicolescu, Florin Kessler, Dan Mihålcescu, ªo¿o
Simescu, Virgil Clapon. Cred cå nu se supårå
Clapon, dacå povestesc despre una dintre vizitele
sale: apare cu o domni¿oarå pe care mi-o prezintå
ca viitoare so¡ie. Dupå o discu¡ie plåcutå cu cei
doi, ne luåm “la revedere” ¿i ne despår¡im.
Prodecanul intrå ¿i-mi spune mali¡ios: “colegul tåu
a venit så-i pui vreo pilå pentru fiicå-sa?”.
Sigur, sunt multe de spus, întâmplåri plåcute
mai mult sau mai pu¡in, în cei aproape 45 ani de
“¿coalå dupå ¿coalå”. Poate altådatå så vå
povestesc despre activitatea de decan din vremea
“societå¡ii socialiste multilateral dezvoltate”,
când în fiecare an trebuia så trimitem scrisori de
felicitare pentru cei doi “nåscu¡i în ianuarie ¿i
mor¡i în decembrie”.
Pe curând!

linia
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Coresponden¡å
Scrisoarea lui Ion Argireanu
Dragå Corina,
Mul¡umesc enorm pentru amabilitatea de a-mi
trimte o invita¡ie pentru întâlnirea care va avea loc
în ziua de 15 septembrie 2006.
Dupå cum bånuiesc cå ¿tiai, îmi pare råu så te
anun¡ cå eu nu voi participa cu toate cå, mårturisesc,
mi-ar fi fåcut o plåcere extraordinarå så fiu împreunå
cu voi to¡i.
¥ncå de mult Adrian (apropo, unde este Adrian
acum?) mi-a sugerat så scriu câteva rânduri în
legaturå cu via¡a mea de aici de la capåtul lumii. Cred
cå dacå o så o fac acum, o så în¡elegi de ce nu o så
iau parte la aniversarea pe care a¡i programat-o.
Am ajuns în Australia în 1969, venind din Grecia.
A fost prima cålåtorie lungå cu avionul ¿i mi-a låsat
amintiri de neuitat în cele 28 de ore de zbor. Cursa
apar¡inea liniei aeriene Qantas, care încå de pe atunci
era notatå ca una dintre cele mai bune ¿i sigure din
lume, iar serviciul la bord a fost cu totul uluitor. Ni
s-a dat de mâncare aproape la fiecare patru ore, fie
cå era o maså mai consistentå, fie cå era o gustare,
fie cå era numai un pahar de „orange juice” cu
biscui¡i, fiecare maså urmatå de serve¡ele calde, care
la început, nu ¿tiam pentru ce sunt.
Am ajuns în Sydney, unde am fost a¿teptat de un
reprezentant al „Consiliului Mondial al Bisericilor”
care era de fapt sponsorul nostru la acest început de
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via¡å nouå.
Dupå o scurtå
discu¡ie am fost
întrebat dacå
urmeazå så
råmânem în
Sydney sau ne
vom stabili în
alt ora¿. Eu
aveam la mine
o scrisoare din
partea unei
fabrici
de
ma¿ini unelte
cu numele de
„McPherson”, scrisoare în care mi se propunea så
am un interviu cu ei. ¥ntreprinderea era situatå în
Melbourne a¿a cå, eu care pe vremea aceea nu prea
¿tiam nimic despre „lumea nouå”, am spus
reprezentantului cå a¿ dori så merg la Melbourne.
Totul ar fi fost perfect dacå nu s-ar fi întâmplat så
fim într-un week-end de la sfâr¿itul lui Octombrie.
Nu prea ¿tiam eu ce legåturå are una cu alta dar mi s-a
explicat cå în fiecare an, în prima mar¡i a lui
noiembrie, în Melbourne are loc o curså de cai
renumitå în toatå lumea ¿i care se nume¿te
„Melbourne Cup”. Este o såbåtoare publicå, timp în
care totul este închis, orice activitate moare ¿i cum
acest mar¡i cådea imediat dupa week-end, mi s-a
sugerat så ramân în Sydney pânå pe data de 3
noiembrie, care era într-o miercuri. Abia atunci urma
så plecåm la Melbourne, de data aceasta cu trenul.
¥n zilele pe care le-am petrecut în Sydney,
am våzut tot ceea ce era mai important de våzut
ca: „Opera House”, celebrul pod care une¿te
Sydney Nord cu Sydney Sud, Grådina Botanicå,
Casa Guvernatorului ¿i altele, precum ¿i centrul
ora¿ului, care pe vremea aceea, ni s-a pårut ceva
ca din pove¿ti. Am întâlnit câ¡iva oameni cu care
am stat de vorbå ¿i absolut to¡i mi-au spus cå ar
fi bine så råmânem în Sydney unde se gåse¿te
u¿or de lucru, dar eu, cu scrisorica de la „Mc
Pherson” în mânå, mi-am spus cå nu vreau så
ratez aceastå ocazie unicå.
Cålåtoria cu trenul de la Sydney la
Melbourne, care dureazå 10 ore, a fost o altå
surprizå pentru noi. Am avut o cabinå cu douå
paturi ¿i, de necrezut, cu WC ¿i du¿ numai pentru
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noi. ¥n timpul nop¡ii nu prea am avut ce vedea dar
cum s-a fåcut ziuå nu ne-am mai desprins de la geam
¿i tot mirându-ne ba de una ba de alta, am ajuns în
Melbourne. Aici, din nou ne-a a¿teptat cineva de la
„Consiliul Mondial al Bisericilor” care, dupå ce ne-a
dus la un hotel, ne-a låsat så ne odihnim, urmând ca
a doua zi så må ducå, numai pe mine de data aceasta,
la fabrica „McPherson” unde aveam deja o orå pentru
interviu.
Discu¡ia am avut-o cu inginerul principal al
întreprinderii, care la sfâr¿it mi-a spus cå îi pare råu,
dar experien¡a mea nu este potrivitå pentru profilul
de lucru al lui „McPherson”. Asta a fost pentru mine
primul contact de lucru cu „lumea nouå” cu care
ocazie am învå¡at lucruri noi ¿i totodatå am regretat
cå nu i-am ascultat pe cei din Sydney. Ca så mergem
înapoi, nu se punea problema, fiindcå toate
cheltuielile fåcute de noi, erau pe baza unui
„împrumut” de la „Consiliul Mondial al Bisericilor”,
împrumut pe care trebuia så-l plåtesc în rate, imediat
ce ob¡ineam de lucru. Am mai numårat de câteva ori
„banii no¿tri” din buzunar, care din nefericire erau
numai $5 US. Da, asta a fost realitatea, noi am început
via¡a australianå cu 5 dolari americani!
A doua zi, doamna Huss, care era reprezentanta
„Consiliului” din Melbourne, m-a luat cu ma¿ina ¿i
a început så må ducå la diferite întreprinderi care
anun¡aserå cå aveau posturi libere. Realitatea este înså
cå nimeni nu voia så angajeze un inginer cu studiile
fåcute undeva într-o ¡arå necunoscutå ¿i care nu avea
pic de experien¡å de lucru în Australia. Imediat mi-am
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schimbat atitudinea ¿i i-am spus doamnei Huss cå
accept orice serviciu care se oferea. De data asta
lucrurile au stat mult mai bine; exact dupå 7 zile de
la sosirea în Melbourne am fost angajat pe un post
de desenator tehnic de „Mechanical Handling”, o
întreprindere care se ocupa de proiectarea ¿i
construc¡ia de benzi rulante pentru minele de cårbuni.
Am stat la „Mechanical Handling” timp de patru
luni, în care, în fiecare sâmbåtå cercetam în ziare
ofertele de serviciu pentru ingineri, iar în zilele
urmåtoare scriam de mânå cereri de serviciu. Dupå
4 luni mi s-a oferit postul de inginer de proiect la
marea fabricå de bere „Carlton and United Breweries” care, nu mult dupå angajarea mea, a început så
exporte în toatå lumea, celebra bere „Fosters”.
De aici încolo nu s-a mai întâmplat nimic deosebit,
decât cå mi s-a sugerat så îmi echivalez studiile, ceea
ce am ¿i fåcut, devenind membru al „Institution of
Engineers Australia” în 1972.
Serviciul meu era legat de selec¡ia, proiectarea ¿i
instalarea de echipament nou pentru berårie ¿i cu asta
m-am ocupat to¡i cei 19 ani cât am lucrat acolo. A
fost un serviciu extrem de variat, extrem de interesant
¿i mai ales, foarte bine plåtit.
ªi acum îmi aduc aminte cå atunci când am
cumpårat prima noastrå caså în Melbourne, lucru care
s-a întâmplat la numai un an dupå angajarea mea,
mul¡i australieni mi-au spus: „Ce noroc ai avut så
cumperi casa!”. Mul¡i dintre ei nu ¿tiau ¿i nu ¿tiu
nici azi cå în aceastå lume, toate obiectivele se
socotesc ¿i se planificå cu chibzuin¡å.
Pe vremea când duceam tratative cu
„Consiliul Mondial al Bisericilor”, am
fåcut ¿i o cerere de plecare în USA ¿i alta
de plecare în Canada. Interesant este cå
amândouå cererile mi-au fost aprobate
dupå alegerea Australiei ca nou domiciliu.
¥n decursul anilor îmi puneam mereu
întrebarea dacå alegerea Australiei a fost
bunå sau nu. Råspunsurile la aceastå
întrebare au început så se cristalizeze din
1974, când am plecat prima oarå în
Europa. Dupå aceasta, la fiecare doi ani
cålåtoream câte 8 såptåmâni, fie în
America, în America de Sud, în Europa
sau Asia.
¥ntr-una dintre aceste cålåtorii, opt
såptåmâni am fost numai în America ¿i
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Canada dupå care ne-am întors acaså
amândoi, mul¡umi¡i de alegerea fåcutå de a
locui în Australia. Am våzut extrem de multe
pår¡i ale lumii, chiar ¿i de mai multe ori, a¿a
cå, dragå Corina, acum o så în¡elegi mai bine
de ce nu mai cålåtoresc.
Tråim într-o lume unicå în felul ei, cu
animale care nu mai existå nicåieri, cu plante
uluitoare, care nu au nici un fel de „rude” în
lume , cu un relief ¿i pozi¡ie geograficå parcå
deprinse din pove¿ti ¿i mai presus ca orice,
departe de toatå lumea, fiind încojura¡i de
ocean.
Dacå locuie¿ti în Fran¡a, te duci la ski in
Austria, dacå locuie¿ti în Italia, te duci la plajå
în Spania, aici dacå locuie¿ti în Melbourne,
nu te duci imediat la Sydney, fiindcå te despart pu¡in
peste 1000 km. Så te duci la Adelaide este vorba de
725 km, iar dacå e¿ti mai aventuros ¿i vrei så mergi
la Perth, atunci contezi pe 3450 km. Cum compari
asta cu drumul de la Bucure¿ti la Paris, care este un
fleac de 1900 km.
O altå caracteristicå a Australiei este cå aici nu
existå... pensie. Pensia a¿a cum o ¿tim din România,
sau Germania, sau Suedia. Existå o pensie socialå
numai pentru cei care au venituri extrem de mici.
Aceasta nu depinde de salariul pe care l-ai avut sau
postul pe care l-ai ocupat ¿i este acordatå de guvern,
dupå o cercetare a situa¡iei materiale. Cu alte cuvinte,
aici înve¡i cå trebuie så-¡i asiguri „bani albi pentru
zile negre”. La terminarea unui serviciu, fiecare
salariat prime¿te o sumå de bani care s-a acumulat
de-a lungul serviciului ¿i care ¡ine seama de salariu
¿i de func¡ia avutå. Acumularea se face printr-un
sistem în care atât salariatul cât ¿i întreprinderea
contribuie cu o sumå de bani, care apoi este reinvestitå
în diverse fonduri, în a¿a fel încât, la terminarea
perioadei de serviciu, ¿i mai ales când întreprinderea
nu se schimbå, suma primitå este destul de
considerabilå. Sigur cå chibzuin¡a are un rol esen¡ial
¿i asta am învå¡at-o în cei peste 36 de ani de trai în
Australia. Am våzut cå economiile nu se påstrazå în
bani, sau bijuterii, sau opere de artå. Se påstreazå fie
în proprietå¡i, fie în ac¡iuni, fie în amândouå. Eu am
ales ultima alternativå.
Nu înseamnå cå nu am avut ¿i e¿ecuri în amândouå
sectoarele, dar rezultatul final a fost reu¿it.
Ba mai mult, îmi permit acum så fac ¿i muncå
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voluntarå, prin aceea cå dau lec¡ii de computer
oamenilor în vârstå, multe dintre orele predate fiind
farå platå. Cu alte cuvinte, cam a¿a stau lucrurile în
lumea în care tråiesc ¿i pe care am gåsit-o mult mai
bunå decât alte locuri din lume, mai ales acum, când
am avut posibilitatea de a face o compara¡ie atât de
bine documentatå.
¥n încheiere, så revin la subiectul cu care am
început ¿i anume invita¡ia de a veni în România. Dupå
ce acum cred cå în¡elegi de ce nu mai simt nevoia de
a cålåtori, mai este ¿i faptul cå în afarå de câ¡iva dintre
colegi, printre care te numeri ¿i tu, care au råspuns la
mesajele sau scrisorile mele, al¡ii nu au fåcut nici o
tentativå de a transmite, prin orice alt mijloc, måcar
confirmarea primirii lor. ¥n condi¡iile astea, nu ¿tiu
dacå plåcerea revederii ar fi atât de mare ca så justifice
o cålåtorie atât de lungå ¿i obositoare. Iar în afara
acestei revederi, nu mai este altceva care så må
îndemne så mai vin încå o datå acolo.
Fotografii din studen¡ie nu am, dar ata¿ez o
fotografie recentå de-a mea, o fotografie a mea
împreunå cu so¡ia, fotografia casei ¿i grådinii în care
locuim acum ¿i una în care se våd stegule¡ele tuturor
¡årilor pe care le-am vizitat.
Mult succes în activitatea ta, î¡i doresc så-¡i
realizezi dorin¡a de a face cålåtorii în fiecare an ¿i fi
sigurå cå te duci regulat la... Breaza.
Cu tot dragul,
Jon
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In memoriam
¥ncrengåturi
Rodica N. a gåsit între hârtiile Asocia¡iei, o filå
veche A4, probabil din 2001, de care uitase, scriså
la calculator fa¡å-verso, cu o literå foarte mare ¿i
semnatå cu ro¿u, de regretatul profesor Mi¿u
Atanasiu. Am considerat cå aceasta este destul de
interesantå, ca så fie tipåritå în revista noastrå,
chiar dupå multå vreme de când a fost scriså. Vå
amintim cå la acea vreme, Adrian nu fondase încå
revista noastrå. (N.R.)
Prin amabilitatea fostei mele studente, dra ing.
Rodica Nicolescu, în memorabila zi de 10 iunie
2001, am fost dotat în premierå mondialå (aud cå
au mai fost niscai edi¡ii anterioare) cu volumul
Promo¡ia 1961 a Facultå¡ii de Mecanicå a UPB
- Schi¡å monograficå .
Indescriptibilå în cuvinte a fost plåcerea pe care
mi-a provocat-o lectura acestei lucråri, în special
datoritå faptului cå promo¡ia 1961 - din totalul celor
50 pe care le-am ¿colarizat la disciplina Mecanicå
(¿i nu numai) în decursul activitå¡ii mele - am
întâlnit-o la tinere¡e, dupå primii mei 10 ani de
activitate în UPB.
A¿a stând lucrurile, mi-am propus så aduc ¿i eu o
modestå ¿i scurtissimå contribu¡ie (scriså, deoarece pe
cale bucalå nu am cum) la con¡inutul acestei lucråri:
câteva amintiri grupate sub titlul citit.
Douå au fost textele pe care mi s-au oprit ini¡ial
globii oculari: Lista profesorilor ¿i lista studen¡ilor
(pag. 19- 45); la o primå lecturå aceste liste
genereazå logic în mintea “utilizatorului” trei
categorii de copåmânteni clar delimitate:
Profesori, studen¡i ¿i colegi (profesorii între ei, ¿i
- separat - studen¡ii între ei). ¥n cele ce urmeazå vå
voi aråta cum via¡a încreangå între ele aceste
categorii, astfel încât, pe listele men¡ionate se mai
aflå ¿i altele, din care voi re¡ine numai câteva,
împreunå cu unele scurte amintiri, totul raportat evident la persoana mea.
Fo¿ti Profesori ai mei care mi-au devenit mie
colegi ¿i vouå profesori: prof. Suzana Gâdea (fiin¡a
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care m-a fugårit,
ca student, prin
laboratorul de
Metalurgie pânå
m-a învå¡at diagrama Fe-C), profesorul Gheorghe
Buzdugan (fostul
meu conducåtor la
teza de doctorat),
prof. Gheorghe
Manea, profesorul
Hugo Segal, prof.
Dumitru Dumitrescu, prof. Costache Atanasiu, prof.
Emil Botez (la seria mea, disciplina Ma¿ini Unelte
se preda în anul II, obligatoriu, la toate specialitå¡ile)
prof. Alexandru Sele¿teanu (cel care a predat la seria
mea, primul curs de Teoria Mecanismelor din UPB),
prof. Constantin Ghiulai (cu fiul cåruia am fost coleg
de promo¡ie; tatål a predat promo¡iei mele un curs
de automobile), prof. ªtefan Gheorghiu
(conducåtorul meu de proiect la Examenul de Stat,
un cazan de aburi, imens, tip Babcock & Willcox,
care s-a executat ulterior), prof. Elie Carafoli (cu
care am purtat, dupå absolvire, îndelungi discu¡ii la
Institutul de Mecanicå Aplicatå TRAIAN VUIA al
Academiei Române, unde dsa devenise director).
Fo¿ti studen¡i ai mei la seria voastrå, care miau devenit mie colegi: prof. Gheorghe Calea, prof.
Stoian Petrescu, conf. Emil Dumitrescu, prof
Nicolae Enescu, prof. Iosif Tempea, prof. Florian
Drågånescu.
Via¡a a ¡inut så adauge ¿i aceste categorii celor
“clasice”, spre a ne aråta cum cå lucrurile nu sunt
chiar atât de simple pe cât ni le imaginåm noi
(uneori)!
¥n rest, deviza mea este ¿i råmâne de neclintit:
så mori tânår ¿i sånåtos, dar cât mai târziu cu
putin¡å!

prof. univ. dr. ing. Mihail Atanasiu
student al Facultå¡ii de Mecanicå între anii 1946-1951
absolvent al Sec¡iei Aburi, cu Examen de Stat în 1951
doctor inginer în Rezisten¡a Materialelor din anul 1965
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Impresii de cålåtorie

Egipt
Partea I - Cairo
Mirel Vanca
Foarte recent, între 25 ianuarie ¿i 12 februarie
2006, am fåcut o deplasare în Egipt, în interes de
serviciu. Am stat 3 zile în Cairo ¿i 18 zile în
Alexandria. Voi încerca, în cele ce urmeazå, så
vå comunic ce m-a interesat mai mult în aceastå
minunatå ¡arå.
Am fost foarte impresionat când am pus,
pentru prima oarå, piciorul pe påmântul african.
Îmi doream, încå din copilårie, så se întâmple
lucrul acesta, la fel de mult cât continui så-mi
doresc så pun piciorul în America de Sud ¿i Australia, continente pe care n-am apucat så le våd
încå. Am spus „încå”, pentru cå, în sinea mea,
sper så am norocul acesta.
Cairo este o metropolå în adevåratul în¡eles al
cuvântului; are 17 milioane de locuitori ¿i putem
så ni-l închipuim înscris într-un cerc cu diametrul
de 60 km. Toatå lumea ¿tie cå este stråbåtut de
Nil ¿i cå se învecineazå cu de¿ertul. Din ultima
cauzå citatå, deasupra lui plute¿te, tot timpul, un
nor de praf care reduce mult vizibilitatea ¿i nu-¡i
permite så ai o vedere destul de amplå a ora¿ului

nici de la înål¡imea de 180 m, a turnului din
centrul lui. S-ar putea ca situa¡ia så fie alta dupå
o ploaie, dar lucrul acesta se întâmplå atât de rar
la Cairo, încât, ca så prind o astfel de ocazie, ar
trebuit så stau în ora¿ un an ¿i nu doar trei zile.
Iarna în zonele Cairo ¿i Alexandria este ca
sfâr¿iturile noastre de primåvarå. Aproape în toate
zilele am umblat în talie. Majoritatea pomilor
nu-¿i pierd frunzele niciodatå. Pomii care cresc
¿i pe la noi, cu excep¡ia coniferelor, i-am gåsit
despuia¡i. Cu siguran¡å, frunzele nu le-au cåzut
de frig ci din obi¿nuin¡å. Palmieri întâlne¿ti la
tot pasul: în cur¡i, în parcuri, de-a lungul
bulevardelor. Trandafirii japonezi, cu flori ce
dureazå doar o zi, sunt peste tot. Mu¿catele se
cultivå în parcuri, cum sunt la noi petuniile sau
salviile. Erau înflorite ¿i frunzele lor, strivite între
degete, degajau acela¿i parfum ca ¿i mu¿catele
noastre.
Cairo este un ora¿ foarte
aglomerat. Un adevårat
furnicar. Pe stråzi circulå un
numår impresionant de
ma¿ini, iar pe trotuare
mi¿unå, în permanen¡å, o
mul¡ime de oameni. Din
fericire, atât aici cât ¿i în
Alexandria, pentru fluidizarea circula¡iei au fost
construite bulevarde mari
care supratraverseazå stråzile
cu care se intersecteazå ¿i
pe o mul¡ime de stråzi se
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circulå în sens unic. Nu se prea respectå regulile
de circula¡ie. Se circulå „la mica în¡elegere”, în
sensul cå, în extremis, unul din doi participan¡i
la trafic acordå prioritate celuilalt. Am våzut foare
pu¡ine tamponåri. Existå foarte pu¡ine treceri de
pietoni de care, înså, nu ¡ine cont nimeni, nici
måcar pietonii. Se traverseazå pe unde se
nimere¿te. Pânde¿ti un moment prielnic, î¡i iei
inima în din¡i ¿i începi traversarea. Ma¿inile care
te întâlnesc fie te ocolesc, fie se opresc. Nu
claxoneazå nimeni, nu te înjurå nimeni. ªoferii
egipteni sunt calmi ¿i råbdåtori.
În centrul ora¿ului Cairo ¿i de-a lungul marilor
bulevarde ce traverseazå ora¿ul, întâlne¿ti hoteluri
impunåtoare, clådiri înalte ¿i frumoase, magazine
elegante, curå¡enie ¿i multå verdea¡å. Impresia
este una de capitalå vest-europeanå. Stråzile
låturalnice ¿i mai ales periferiile î¡i oferå cu totul
un alt tablou: blocuri ponosite sau neterminate
(netencuite ¿i nelocuite la toate etajele), stråzi
murdare pe care alåturi de ma¿ini, întâlne¿ti
atelaje trase de cai sau mågåru¿i ¿i chiar animale
domestice în libertate; mai întâlne¿ti o mul¡ime
de vânzåtori ambulan¡i sau care î¿i expun marfa
pe trotuare sau chiar la marginea stråzii; toate
clådirile la stradå au magazine, pråvålioare,
birturi, în care unul sau mai mul¡i vânzåtori î¿i
a¿teaptå cu råbdare clien¡ii; din loc în loc, pe
trotuare, întâlne¿ti mici bucåtårioare unde se
preparå mâncåruri calde ¿i oameni care î¿i iau
masa la måsu¡e scunde; dacå treci prin apropierea
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celor care månâncå, te invitå cu insisten¡å så
serve¿ti masa alåturi de ei; o mul¡ime de „pierde
varå” stau la taifas ¿ezând pe scaune în¿irate pe
trotuare în fa¡a unor birturi, cu un pahar de ceai
sau cafea în fa¡å sau trågând tactico¿i din
narghilele.
Piramidele de la Gizeh m-au emo¡ionat pur ¿i
simplu. Nu-mi venea så cred cå sunt în preajma
lor, cå pot, în sfâr¿it, så pun mâna pe ele. Cu
toate cå am citit zeci de descrieri ale lor ¿i le-am
våzut în nenumårate poze, m-au surprins cu
masivitatea lor ¿i cu geometria lor perfectå.
Câteva date tehnice, pentru cea mai mare dintre ele,
cea a lui Kheops: înål¡imea actualå 137,38 m,
volumul 2,6 milioane metri cubi, înclina¡ia
pere¡ilor 51051’. Am på¿it în interiorul piramidei
lui Kheops cu smerenie, dar ¿i cu fricå. Am avut
sentimentul cå på¿esc în lumea cealaltå. Ajuns în
camera mortuarå a faraonului, într-un spa¡iu
amenajat acum 4500 de ani, am încercat o
adevåratå stare de beatitudine, am sim¡it cå tråiesc
un moment unic.
Pe platoul de la Gizeh mai sunt piramidele lui
Khephren ¿i Mykerinos ¿i Sfinxul. Pe Sfinx n-am
putut pune mâna, de¿i îmi doream lucrul acesta.
Vizitatorii sunt ¡inu¡i la distan¡å de acesta. M-a
impresionat ¿i aceastå sculpturå uria¿å, având 20 m
înål¡ime ¿i 73 m lungime. Se apreciazå cå nasul
Sfinxului, acum deteriorat, ar fi måsurat 1,5 m.
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În aceea¿i zi în care am våzut piramidele, am
vizitat Faraon Village, un muzeu în aer liber care
se vizioneazå dintr-un vapora¿ ce plute¿te pe un
canal, pe malurile cåruia pot fi vizionate scene
din via¡a vechilor egipteni, interpretate de
personaje reale, în decoruri ale epocii,
reconstituite cu mare pricepere. Vizitarea acestui
muzeu a fost o adevåratå desfåtare.
Nu mai am superlative la îndemânå ca så
descriu impresia pe care mi-a fåcut-o Muzeul de
Istorie a Egiptului din Cairo. Muzeul dispune de
un numår foarte mare de exponate, care ilustreazå
cu succes bogata istorie a Egiptului antic. În
muzeu pot fi våzute multe sculpturi înfå¡i¿ându-i
pe faraoni sau personaje din familia sau anturajul
acestora, un mare numår de sculpturi înfå¡i¿ând
solda¡i în slujba faraonilor
(douå companii de câte 40
de luptåtori pigmei ¿i
nubieni), sculpturi înfå¡i¿ând zeitå¡i egiptene, un
mare numår de mumii ¿i
obiecte foarte diverse din
toate domeniile de activitate
ale locuitorilor Egiptului
antic. Multe dintre sculpturi impresioneazå prin
dimensiunile lor mari.
Dacå avem grijå så
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raportåm tot ce vedem la
îndepårtatele epoci în care au fost
create exponatele, vom fi
impresiona¡i la sculpturi de
corectitudinea propor¡iilor,
priceperea cu care sunt redate
detaliile de fizionomie, îmbråcåminte, podoabe ¿i bijuterii ¿i
gradul înalt de finisare al lor. La
celelalte exponate, la unelte în
special, este de admirat marea lor
diversitate ¿i marea lor asemånare
cu cele de azi. Totul culmineazå
cu tezaurul descoperit în mormântul lui Tutankamon, singurul
mormânt gåsit aproape intact. Toate celelalte
morminte, printre care se numårå ¿i cele din
piramide, au fost jefuite încå din antichitate. La
vederea må¿tii de aur a lui Tutankamon ¡i se
opre¿te respira¡ia. Atâta aur! Atâtea pietre
pre¡ioase! Atâta artå! Atâta frumuse¡e! Din tezaur
mai fac parte podoabe (pectorale) deosebit de
frumoase, abundând în aur ¿i pietre pre¡ioase,
tronul lui Tutankamon - din lemn acoperit în
întregime cu o foi¡å de aur ¿i deosebit de frumos
pictat, cutii pictate, sicriul con¡inând organele
interne ale faraonului - confec¡ionat din aur ¿i
împodobit cu o sumedenie de pietre semipre¡ioase
etc.
(continuarea în numårul viitor)
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La m
ul¡i ani

... pentru cine-i nåscut în martie
7 martie: Radu Gruia
15 martie: Rodica Nicolescu
16 martie: Alexandru Simescu - ªo¿o
26 martie: Nicolae Enescu

Adrese e_mail:

Faraon Village - olårit.

Nicolae Suruceanu (Nicolas Sourou)
nsourou2003@yahoo.fr
Victor Popescu
vpopescu.ro@gmail.com
A¿teptåm så ne comunica¡i ¿i alte adrese.

Impo
porrt ant
Im
po

Faraon Village - cre¿terea porumbeilor.

Faraon Village - fabricarea papirusurilor.
Caseta redac¡ionalå
Redactor fondator: Adrian Popa
Redactor ¿ef: Corina Firu¡å
tel/fax 021-2237106, ed_alcor@yahoo.com
Redactori ¿ef adj.: Mirel Vanca, Radu Gruia
Tehnoredactare computerizatå: Cori Simona Ion

Legisla¡ia actualå (Ordinul Ministrului
Finan¡elor Publice nr. 2017/2006 publicat în
Monitorul Oficial nr. 56/20.01.2006) permite
ca 2% din impozitele pe venit anuale, plåtite
de noi, så fie direc¡ionate la cererea fiecåruia,
cåtre o Funda¡ie sau Asocia¡ie non-profit.
Fire¿te cå, la acestå datå, se pune problema
impozitului pentru anul 2005, cota urmând a
fi primitå în contul nostru abia în anul 2007.
Dar, vorba dictonului: mai bine mai târziu,
decât niciodatå.
Cu aceste foduri vom putea organiza
întâlniri ¿i excursii, vom putea edita în
continuare revista etc.
Ca så putem folosi aceste prevederi în favoarea asocia¡iei noastre, fiecare dintre aceia
dintre noi care mai preståm activitå¡i remunerate – dar ¿i rudele sau prietenii no¿tri, care
acceptå så ne facå acestå favoare – putem cere,
completând Formularul 230 , ca 2% din
impozitele anuale så intre în contul:

Asocia¡ia “PROMOºIA ‘61 MECANICÅ”
codul fiscal 14353509
contul RO75 BRMA 0730 0738 7410 0000
Banca Româneascå Sucursala Mo¿ilor

Termenul de depunere a formularului (care
poate fi trimis ¿i prin po¿tå), la Administra¡ia
Financiarå de care depinde¡i, este: 30 aprilie
2006 (dar este bine så nu a¿tepta¡i pânå atunci).

