O nouă şi
continuă

PROVOCARE!
CITEŞTE >>
Foaie de suflet lunară a Asociaţiei „Promoţia ’61 MECANICĂ”
Anul 7, #3/56, martie 2011 ♦ Serie nouă ♦ Apare în fiecare ultimă Joi a lunii
În loc de
editorial

Foaia noastră de suflet,

UN „PERPETUUM MOBILE” ?

Sursa: MECANICII’61, Anul 7, # 3/56, martie 2011

Scris de Radu GRUIA

Sunt de părere că şansele mele de a câştiga un pariu a căruia miză ar fi
curiozitatea Dvs. cu privire la titlul de mai sus, merită efortul de al pune ! Întradevăr, un titlu „alb” nu face doi bani! Cum aşa ? Păi foarte simplu: menirea
titlului este acea de a atrage şi „ fixa ” textul în atenţia destinatarului – adică
lectorul său prezumptiv interesat !
OK ! De fapt, sub acest titlu mai mult sau mai puţin inspirat, doresc să pun în
discuţie o problemă de interes pentru noi toţi, adică atât pentru Dvs. stimaţi colegi
şi cititori, cărora vă aparţine „foaia de suflet” cât şi pentru noi cei care ne ocupăm
de redactarea şi editarea ei. Să vedem deci, despre ce este vorba!
De la un timp, revista noastră pare că a adoptat sau consacrat în mod tacit,
un stereotip de redactare, atât din punct de vedere al conţinutului cât şi al graficii
apari-ţiilor curente. Astfel, la o simplă apreciere privind conţinutul – de exemplu –
se poate observa că acesta este structurat în exclusivitate pe aceleaşi (patru)
rubrici, sub semnăturile aceloraşi (patru) autori; deşi structura tematicilor de
rubrică este substanţial mai cuprinzătoare şi chiar nelimitativă. De fapt, cu
excepţia interdicţiei reiterată explicit de curând, privind prezenţa tematicii politice,
ar putea fi abordate alte subiecte de interes prezumptiv pentru publicul ţintă. În
ceace o priveşte, redacţia face continuu apel la potenţiali autori care ar putea să
iniţieze asemenea subiecte. Dar...de fiecare dată, la „închiderea ediţiei”, „oferta”
rămâne neschimbată, iar numărul apare tot sub zodia lui „4”*! Hmm... Să rămână
doar visuri altele, cum ar fi 10-15 ? Şi mai ales, măcar o „grupă” de autori, dacă
nu un pluton?
Pentru a nu lăsa loc unor interpretări mai puțin condescendente, este
momentul să iterez răspicat deosebite aprecieri şi mulţumiri colegilor Corina Firuţă,
Nicu Suruceanu şi Mirel Vanca fără a căror contribuţie, probabil n-am mai avea ce
citi în „ultima Joi a fiecărei luni” !
Bine sau rău, deocamdată cam aşa stau lucrurile. Afirmaţia reprezintă doar o
constatare a stării de fapte. Problema este avem un echilibru ? Dacă DA, atunci
treaba este OK şi ne aflăm (pentru un „ciclu”) în echivalenţă perpetuum mobile.
Care o să dureze.......exact cât va dura !
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Dar dacă NU, păi atunci trebuie să „împrumutăm” din argoul unei minorităţi conlocuitoare, ( ştiţi care) şi să punem diagnosticul : NASOL ! Pentru că amărâtul de bine
nu prevalează never omnipotentului rău.
Şi atunci, suntem pe deplin motivaţi să ne punem întrebarea : Ce-i de făcut ?
(A dracului întrebare!) Răspuns: să facem tot ce-am făcut mai puţin bine până
acum! Adică să profităm de tematica pe care ne-am propus-o (vezi şi nr. 6 din iunie
2008), să ne valorificăm „zestrea” personală de cunoaştere şi informaţie, să ne
documentăm continuu şi să SCRIEM ca muşchetarii: unul pentru toţi şi toţi pentru
unul! Păi fraţilor, noi, părinţii sau pur şi simplu soarta ne-am/ne-au făcut
mecanici ! Am dreptate? Ce statuează principiul III al mecanicii :” Acţiunea şi
reacţiunea sunt totdeauna egale şi în sens contrar”. Dacă formulăm astfel, devine
strident dezechilibrul enunţat mai sus ! Toată chestiunea capătă un anume sens,
plin ochi de semnificaţii, adevăruri şi intrepretări! Eu încep – şi termin – cu o
singură întrebare: acţiunea am tot văzut-o, de vreo 56 de ori, dar reacţiunea o fo’
văz’t-o careva? Hai să’ncercăm, poate tocmai acum se va materializa .....! Ce-ar fi să
„punem” de-un sondaj de opinie ?
Aşa dar, Doamnelor şi Domnilor, facem apel la bunăvoinţa Dvs...interesată
(sperăm), rugându-vă să completaţi tichetul (de mai jos) şi să ni-l trimiteţi pe
adresele din finalul materialului.

SONDAJ DE OPINIE
(MECANICII’61 # 3/56, martie 2011)

Foaia noastră de suflet,

UN „PERPETUUM MOBILE”?
DA, sunt acord cu opiniile exprimate.
NU, nu sunt de acord cu opiniile exprimate.
ÎMI exprim propriile opinii.( verso)
Expeditor __________________
Data expedierii_____________
Optează,bifează şi returnează! Mulţumim!

În aşteptarea corespondenţei Dvs., vă rugăm, de asemenea, să reţineţi că
rezultatul şi discuţia sondajului vor fi publicate într-una dintre apariţiile viitoare
ale revistei.
Mulţumim anticipat pentru participare.
Adrese la care aşteptăm chestionarele completate:
 radu.gruia@rdslink.ro ; radu_gruia@yahoo.fr ; radugruia@gmail.com ;
 20, Const. Rădulescu Motru, sc.B, et. 3, apt.59, cod 040366, Bucureşti
ROMÂNIA.
* Din fericire, prezentul număr face excepţie. Să sperăm promiţătoare !

CU INTEGRALA URĂRILOR NOASTRE DE BINE

!
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Întâlniri colegiale
JOI.....

JOI.......

Sursa: MECANICII’61, Anul 7, # 3/56, martie 2011

Scris de Radu GRUIA

24 februarie 2011. De data aceasta la o locaţie...itinerantă ! Ultima, n-a
convins suficient. Aşa că, am fost ....”convocaţi” în altă parte, aproape de Polizu,
mai precis pe Witing 4, într-o casă de tip rezidenţial....dar mai vechişor aşa,
încadrată acum în categoria „Bucureştii de-altă dată” ! Aici funcţionează un
„RISTORANTE”, pre numele său „Sabatini”, îndrumat de un personaj tinerel, aflat
însă în flagrantă distonanţă cu aspectul „solid” al locului pe unde domnia-sa se
află’n treabă ! Păcat ! Pentru că datorită calendarului, spectacolul nostru pe scena
respectivă s-a desfăşurat în 2 acte, cu un „antract” de două săptămâni : 24
februarie – 8 martie. Sunt sigur că aţi ghicit: a fost, în premieră absolută, o
inţiativă a doamnelor !
În prima parte a „actului” 1, conform programului anunţat, scriitorul nostru
„profesionist”, Mirel Vanca şi-a lansat cel de-al treilea volum din ciclul Comori,
dedicat evocării copilăriei şi adolescenţei petrecute în Sălajul natal. Pentru noi
romanul „COMORILE de sub Meseş” a fost citit, înainte de lansare, de către colegul
Adrian Popa. Aprecierile sale – după părerea mea absolut onorante pentru autor
cât şi pentru propria scriere - cuprinse în recenzia apărută în apariţia precedentă
a revistei, reprezintă cu siguranţă un motiv de satisfacţie şi bucurie pentru reuşita
colegului nostru.
În acest spirit, daţi-mi vă rog voie, să menţionez un aspect semnificativ: colegul
Şerban Derlogea a participat, în mod special la întâlnire pentru a intra în posesia
romanului lui Mirel ! Felicitări domnule Vanca ! Mult succes în continuare !
Evenimentul s-a înscris apoi pe „traseul”, probabil preferat, al distribuţiei
participanţilor : şuetele amicale ale grupurilor formate mai mult sau mai puţin
aleator de către interpreţi. Ca de obicei s-a discutat despre orice ( fără politică,
Doamne fereşte!), s-a făcut, bineînţeles un schimb ad-hoc de informaţii interesînd
grupuri mai mari sau mai mici de .....preopinenţi ! Şi totuşi, la un moment dat,
peste o masă a zburat un porumbel.....purtător de mesaj politic ! Fără nici-o
şansă, însă : chestorul Rodicuţa, aflat în exerciţiul funcţiunii, a fost prompt şi la
obiect ! Aşa cum spuneam mai sus, doamnele, prin cuvîntul Mihaelei Tihan, au
avut iniţiativa desfăşurării actului 2 al spectacolului, la data de 8 martie, pentru a
se profita de Ziua Internaţională a Femeilor. Toată lumea fiind de acord, au fost
puse imediat la punct detaliile „logistice” cu personajul pomenit mai sus. Din
păcate însă, actul 2 a fost mai puţin reuşit datorită tocmai calităţii scăzute a
serviciului personajului respectiv.
Din fericire însă, „ziua a fost salvată” de Adrian Popa şi Mirel Vanca care s-au
prezentat la spectacol cu micile atenţii tradiţionale pentru Doamne:flori şi ciocolată!
Distribuţia a fost următoarea:
 Adelina Bone, Coca Dumitru, Adriana Dumitrescu, Gigi Dumitrescu, Corina
Firuţă, Ileana Gruia, Rodica Nicolescu, Valeria Pop, Luci Popa, Nina Olaru,
Anda Ştefănescu şi Ani Vanca
 Stănel Bone, Şerban Derlogea, Constantin Dumitru, Emil Dumitrescu, Nicolae
Enescu, George Caragea, Marian Grădişteanu, Radu Gruia, Aurel Oţel, Valeriu
Pop, Adrian Popa, Ionel Stănescu, Dan Ştefănescu, Mirel Vanca şi Mircea
Zainea
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24 februarie 2011, la Sabatini
Nina Olaru. Ca întotdeauna !

Foaie de suflet lunară a Asociației ”Promoția ’61 MECANICĂ”13

24 februarie 2011, la Sabatini
Nae ! Ce nu i-o fi plăcând oare?
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Anda, Ileana şi Adelina
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Gigica şi Aurel Oţel

Radu Stoian şi Ani Vanca. Reflecţie adâncă!
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Calypso, Luci Popa, Emil Dumitrescu şi Coca
Atenţie mare !
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Noi despre noi

50

DE ANI DE LA ABSOLVIRE

SEMICENTENARUL MECANICILOR
Sursa: MECANICII’61, Anul 7, #3/56, martie 2011

’61!

Grupaj realizat de Adrian POPA

I POGRAMUL EVENIMENTULUI
Vineri 16 septembrie 2011

-

Momentul 1

ora 830

- Deschiderea amfiteatrului AN 017 în corpul Rectoratului. (vezi foto)

ora 900

- Primirea absolvenţilor – Secretariatul (înmânarea insignelor,
procurarea monografiei).

ora 930

- Deschiderea întâlnirii festive a absolvenţilor promoţiei 1961 a Facultăţii
de Mecanică a I.P.B. – Constantin Dumitru – preşedintele Asociaţiei.
- Instalarea prezidiului.
-

Strigarea catalogului; speach-uri.

ora 1115 - Anunţarea programului Agapei Semicentenare.
- Înmânarea diplomelor de excelenţă „Absolvent al Promoţiei ’ 61 Mecanică
la Semicentenar” (pe grupe de specialitate).

Vineri 16 septembrie 2011

-

Momentul 2
Moto:
„Oamenii nu mor cu adevărat când sunt
coborâţi în mormânt, ci când sunt uitaţi de
către noi, când îi îngropăm nu în pământ

,

ci în uitare”

Nicolae Iorga

ora 1200 - Te Deum şi Slujbă de pomenire pentru dascălii şi colegii plecaţi
dintre noi – Biserica „Sf. Grigorie Palama” din incinta Universităţii
Politehnica – Bucureşti – preot paroh Marian MIHAI.

Foaie de suflet lunară a Asociației ”Promoția ’61 MECANICĂ”19

Vineri 16 septembrie 2011

-

Momentul 3

ora 1500 - Întâlnirea absolvenţilor „la un pahar de vorbă” – Restaurantul – Cantina
studenţească - de la Facultatea de Telecomunicaţii (clădirea fostei
Academii „Ştefan Gheorghiu”). (vezi foto)
Sâmbătă 17 septembrie 2011 – luni 19 septembrie 2011
„Agapa de suflet” a depănărilor de amintiri şi (de ce nu ?) susţinerii proiectelor de
viitor. Excursie de trei zile într-o zonă colinară, cu autocar (cu ţuică şi vin de acasă).
Pentru reuşita organizării pachetului de manifestări, este absolut necesar a anunţa din
timp (cel târziu până la 15 mai 2011) participarea, odată cu transmiterea formularului
„Who is who” completat.
Cu titlu informativ (date mai precise în numărul din aprilie al revistei noastre), costurile
sunt diferenţiate pe măsura gradului de implicare în participarea la manifestările
programate:
- taxă de participare: 100 lei (momentul 1 şi 2);
- participarea la masa colegială: 100 lei (momentul 3);
- participarea la excursie: 300 lei/persoană.

SĂ NE CUNOAŞTEM MAI BINE !
Recunoaştem că – deşi ne întâlnim (reîntâlnim pentru a nu ştiu câta oară) după
50 de ani de la absolvire – nu avem suficiente informaţii unii despre alţii, datele din
catalog (data naşterii, adresa şi telefoane) fiind foarte sărace pentru a satisface
curiozitatea noastră firească. Deaceea ne-am propus ca în monografia ediţia 2011, să
includem răspunsurile tuturor colegilor la un chestionar inspirat din celebrul „dicţionar
al personalităţilor” Who is who pe care vi-l prezentăm.
De mare interes sunt răspunsurile la întrebări ca: Ocupaţia părinţilor, Strămoşi
importanţi, Copii (puteţi plusa şi cu nepoţi), Parcurs profesional (locurile de muncă cu
menţionarea celei mai înalte funcţii avute acolo), Hobby-uri etc. Răspunsurile nu trebuie
să se concentreze într-un rând. Un răspuns (spre exemplu la „Strămoşi importanţi” sau
„Parcurs profesional”) poate să se întindă şi pe jumătate de pagină.
„Who is who” – ul Promoţiei Mecanicii ’61
pN.: Prenume NUME

PP.: Parcurs profesional

Pă.: Părinţii

LP.: Lucrări publicate

LN.: Locul naşterii

AE.: Activităţi extraprofesionale; Ocupaţii secundare

OP.: Ocupaţia părinţilor

LS.: Limbi străine cunoscute

SI.:

Ho.: Hobby-uri

Strămoşi importanţi

SP.: Studii preuniversitare
So.: Soţia, soţul
Co.: Copii
.

TV.. Ţări vizitate
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Aşteptăm răspunsurile Dvs. la adresele de e.mail:
a.i.vanca@gmail.com:mihaela2k9@gmail.com
Foarte, foarte important!
1. Însoţiţi răspunsurile şi cu o fotografie cât mai recentă.
2. Trimiteţi răspunsurile până la 30 aprilie 2011.
3. Utilizaţi simbolurile prescurtate ale întrebărilor.
Amfiteatrul AN 017

Restaurantul „ Cantina Studenţească”

CONSILIUL ASOCIAŢIEI „PROMOŢIA MECANICĂ ’61”
Redacţia Monografiei Asociaţiei - Ediţia 2011
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II BISERICA „SFÂNTUL GRIGORIE PALAMA”
( Prezentare de Mădălina MIREA, Istoric de artă)
În vestul Capitalei, la circa un kilometru de podul Grozăvesti, pe malul drept al
Dâmbovitei, în incinta Universitătii Politehnice Bucuresti, s-a construit pentru studenti,
dar si pentru public, o biserică cu hramul Sfântul Grigorie Palama, cu aspect si proportii
inspirate din arhitectura traditională românească, de obârsie bizantină. Asociatiile
Sfântul Grigorie Palama si ASCOR, conduse de preotul Constantin Coman, au făcut
demersurile necesare pentru aprobarea construirii bisericii. Conducerea Universitătii a
oferit terenul necesar - 3.200 mp. După planurile initiale ale arhitectului Nicolae Goga,
proiectul a fost finalizat în anul 1995 de arhitecta Liliana Elisabeta Chiaburu si de către
arhitectul Paul Lupu, de la SC "Romcompall" SRL.
Lucrările de executie au început în anul 1996 prin Aedificia Carpati - director Petre
Badea, - care a fost si sponsorul lucrării, sub conducerea inginerilor Cătălin si Albina
Negulici.
Pisania dăltuită în piatră, asezată în pridvor deasupra ușii de intrare, specifică: "S-a
ridicat această Sfântă Biserică, spre slava lui Dumnezeu cel în Treime închinat si întru
cinstirea Sfântului Grigorie Palama, locas de închinăciune dascălilor si studentilor
politehnisti, cu binecuvântarea PF Patriarh Teoctist, rector fiind prof. dr. Gh. Zgura. S-a
început în anul 1996, luna mai, ziua 29 si s-a sfârsit în anul 1998, luna noiembrie ziua
14 cu cheltuiala si osârdia d-lui Petre Badea si a celor dimpreună cu dânsul, ostenitori
în Societatea de constructii Aedificia Carpati. Dumnezeului nostru, slavă." Biserica a fost
sfintită în ziua de 26 noiembrie 1998, de Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al
Constantinopolului, împreună cu Vincentiu Ploiesteanul Episcop Vicar Patriarhal, în
prezenta P.F. Teoctist - Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
(sursa:http://biserica_sfantul_grigorie_palama.crestinortodox.ro/)
Pictorul bisericii este Mihai Coman, doctorand la Atena în prezent asistent
universitar la secţia de Artă Sacră, a Facultăţii de Teologie Ortodoxă Patriarhul Iustinian,
a Universităţii din Bucureşti;. Descoperind de timpuriu talantul care i-a fost dăruit de
Dumnezeu, Mihai Coman a fost, vreme de 5 ani, un elev remarcabil al scolii private de
pictură bizantină a Mănăstirii Xenofont, din Sfântul Munte Athos. Aici a deprins
mestesugul vechilor bizantini, pe care l-a cultivat cu osârdie, în toti acesti ani.
Participările sale la santiere de restaurare, la expozitii personale si de grup si la
seminarii internationale de pictură bisericească s-au situat, întotdeauna, sub semnul
excelentei. Publică în reviste de specialitate studii de înaltă ținută intelectuală si nu
putine sunt traducerile din limba greacă, despre arta bizantină. Atât limbii grecesti, cât
si artei sacre, le poate sesiza multiplele nuante. Din 2008 este membru al Grupului
EIKONA.
Pictura paraclisului universitar cu hramul Sfântului Grigorie Palama este
lucrarea sa de căpătâi. Ceea ce mari maestri desăvârsesc într-o viată de om, Mihai
Coman, printr-un efort sustinut de fortele ceresti, a dus la bun sfârsit în 7 ani. Haina de
culoare oferită bisericii, se remarcă printr-un echilibru stabil între traditie si inovatie.
Programul iconografic clasic este înviorat de scene a căror viziune si compozitie
surprinde si picură în sufletul si ochiul privitorului stropi de teologie pură. Rezolvarea
amplelor scene (Nasterea, Înăltarea, Bunavestire, Pogorârea Duhului Sfânt) reflectă un
simt înalt al proportiei si al compozitiei, un fin mestesug, dar si un talent dăruit de
Dumnezeu cu asupră de măsură.
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Biserica Sfântul Grigorie Palama,
în incinta Universităţii Politehnica Bucureşti)

Biserica Sfântul Grigorie Palama
Naos şi pronaos
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Muzee şi expoziţii
Sursa:

RETROSPECTIVA CLAUDE MONET

MECANICII’61, Anul 7, # 3/56, martie2011

Scris de Nicu Suruceanu

Galeriile Naţionale au organizat din luna septembrie la Grand Palais cea mai
importantă expoziţie dedicată lui Monet în ultimii 30 de ani, începând cu debutul din
anii 1860 până la ciclul Nuferilor expuşi la Orangerie.
Intre timp, muzeul Marmottan-Monet, muzeu privat, cea mai mare colecţie de tablouri
de Monet din lume, ca urmare a donaţiei fiului său, Michel, a deschis în paralel expoziţia
Claude Monet, son musée, pe care am vizitat-o prima.
Marmottan-Monet.
Muzeul găzduieşte tabloul care a dat numele curentului :
Impression, soleil levant, donat prin testament Academiei
de Arte Frumoase, împreună cu biblioteca sa, de către
colecţionarul Paul Marmottan. Tabloul făcuse parte dintr-o
colecţie a doctorului Georges de Bellio, care fusese prieten
cu Monet, şi pe care fiica sa, Victorine Donop de Monchy o
donase muzeului.
Georges de Bellio, născut în anul 1826 la Bucureşti dintr-o
veche familie de aromâni înnobilată în 1817 de împăratul
Austriei, era fiul vornicului Bellu din Muntenia şi al Irinei
Văcărescu. Cu studii de medicină la Paris, s-a stabilit în Franţa şi a intrat în societatea
pictorilor Berthe Morisot, Monet, Pissarro, Renoir, din care pe unii i-a ajutat şi material
în momentele grele prin care treceau.Beneficiind de resurse materiale considerabile, şi-a
constituit o bogată colecţie de tablouri impresioniste, poate cea mai importantă a epocii.
Impression, soleil levant, tablou de a cărui realizare Monet nu era prea
mulţumit, şi care arată vechiul port Le Havre
a fost prezentat în 1874 la prima expoziţie a
Societăţii anonime a pictorilor, sculptorilor şi
gravorilor, în fostul studio al fotografului
Nadar. Un critic, vrând să facă un joc de
cuvinte răutăcios, şi-a intitulat articolul
Expoziţia Impresioniştilor, dând astfel nume
acestui curent artistic.
Expoziţia de la Marmottan prezintă publicului
circa 100 de tablouri, plus desene, caricaturi,
scrisori şi portrete ale lui Monet făcute de
prietenii săi Manet, Renoir, Carolus-Duran,
Lhuillier.
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Pe plajă la Trouville

Căpiţă de fân

Nuferi

Valea Sasso

Plimbare în apropiere de Argenteuil
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Portretul fiului său, Michel,
cu beretă cu pompon.

Biserica din Vétheuil

Grădinile Tuileries

Portretul cloşarului Poly.

Podul Europei - gara St. Lazare

Parlamentul reflectat în Tamisa.
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Monet, îndrumat către pictură de Boudin, începe să studieze la Paris, în 1862,
unde îi cunoaşte pe Jongkind, Renoir, Pissarro şi Bazille. Se însoară cu Camille
Doncieux, care i-a fost model pentru mai multe tablouri şi cu care a avut doi copii, şi se
instalează mai întâi la Argenteuil, apoi la Vétheuil,
In timpul războiului franco-prusac se refugiază la Londra, unde are ocazia să admire
tablourile lui Turner şi felul său de a reda lumina şi ceaţa Tamisei. Tot acolo se
împrieteneşte cu Whistler. Ceea ce a văzut acolo l-a făcut să revină de mai multe ori şi
să picteze aproape o sută de tablouri.
După moartea primei sale soţii, se instalează definitiv în 1883 la Giverny într-o casă cu
gradină pe care o va extinde şi ameliora continuu.
In 1892 se însoară cu Alice Hoschedé, care avea şase copii dintr-o primă
căsătorie. Una din fete, Blanche, devine pictoriţă impresionistă, ale cărei tablouri de
început se deosebesc cu greu de cele ale lui Monet.
Incepând din 1907, Monet a traversat câteva încercări care au lăsat urme asupra sa :
primele semne ale cataractei, moartea celei de a doua soţii şi a primului fiu, operaţie la
un singur ochi în 1923, care aduce o oarecare ameliorare. Afectat însă de felul în care
percepea culorile, ca urmare a operaţiei, renunţă să se opereze şi la al doilea ochi.
Ce a realizat în această perioadă la îndemnul lui Georges Clemenceau, adică seria de
Nuferi şi Sălcii expusă în muzeu, care a stat la baza panourilor de mari dimensiuni din
muzeul Orangeriei, după cum scrie chiar el într-o scrisoare expusă în muzeu, are un
caracter obsesional. După ce am văzut cele două mari săli de acolo, consider
performanţa mai mult tehnică decât artistică şi are mai mult un aspect decorativ. Insă
este o părere pur personală. Aş dori să aflu părerea şi a altor iubitori de pictură care au
văzut aceste serii, şi care să-şi afirme sincer părerile fără frica de a fi arătaţi cu degetul !
La moartea lui, în 1926, Clemenceau i-a oprit pe cioclii care voiau să-l acopere cu
un linţoliu negru : « Nu negru pentru Monet, negrul nu este culoare ! ». Cum nu aveau
altceva, l-au acoperit cu o perdea înflorată pe care au găsit-o în casă.
Grand Palais. Sunt expuse aproape 170 de tablouri din
toate muzeele din Franţa, USA, Danemarca, Elveţia,
Ungaria, Anglia, Belgia, Olanda, Germania, Spania,
Australia, Suedia, Rusia, Portugalia, Canada şi diverse
colecţii private.
Cum ne-am întors acasă pe la jumătatea lui octombrie,
rezervările se terminaseră până la sfârşitul lui ianuarie,
când se închidea expoziţia, aşa că ne mai rămânea ori
să cumpărăm un bilet de ocazie cu cca 80 €, faţă de 13
oficial, ori să stăm la coadă patru ore în frig şi poate şi
în ploaie. Noroc că s-a luat hotărîrea, nu să se prelungească durata deschiderii,
tablourile fiind împrumutate şi sala închiriată pe o durată fixă, ci lăsând expoziţia
deschisă 24 de ore din 24, ca o băcănie ţinută de arabi. Aşa ca am vizitat-o pe data de
22 ianuarie la ora 2.30 noaptea, totuşi după o jumătate de oră de stat la coadă în frig !
Cel puţin nu am avut probleme cu ambuteiajele şi am putut să parcăm maşina fără grijă
oriunde.
Sfătuiesc acum pe cei care citesc Revista pe calculator, şi pe care îi interesează pictura,
să deschidă www.monet2010.com, site-ul Grand Palais, unde vor avea acces la toată
expoziţia. E drept că rezoluţia nu este prea bună, că zoomul are valoare fixă, deci nu e
zoom, că explicaţiile sunt scrise cu litere prea mici, că … etc, etc. Dar e mai bine să poţi
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privi 170 de tablouri, decât 15 !Expoziţia prezintă marile perioade tematice şi cronologice
ale carierei lui Monet.
Prima parte începe cu tablouri din diferite regiuni ale Franţei, pictate înainte de 1890,
dintre care Dejunul pe iarbă şi Doamnă în grădină.
Intr-a doua parte a expoziţiei, sunt prezentate tablouri din perioada în care Monet, în
vârstă de peste 50 de ani, începe să-şi limiteze atât durata, cât şi numărul deplasărilor
în Franţa sau în străinătate. El se inspiră din peisajele din jur, şi lucrează urmărind
schimbările iluminării subiectului în functie de oră şi anotimp.
Astfel Catedrala din Rouen, Claia de fân, Sena aproape de Giverny, Dealul St. Nicolas
lângă Dieppe, Cabana vameşului la Varengeville sunt doar câteva exemple de subiecte
pictate în până la 30 de variante.

Strada Montorgueil,
sărbătoarea de la 30
iunie 1878

Terasa de la Sainte Adresse

Şalul roşu

Hotelul Stâncile negre
de la Trouville

Maci la Argenteuil
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Dejunul

Faleza la Dieppe

Doamnă în grădină

Terasa « La Grenouillère »
la Croissy-sur-Seine

Meditaţie, doamna Monet pe canapea

Palatul Contarini
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Camille, sau doamna cu rochia verde

Doamna cu umbrelă, sau Doamna Monet şi fiul ei

Doamna Gaudibert

Dejunul pe iarbă

Expoziţia, care a făcut multă vâlvă în presă la radio şi televiziune, a fost vizitată de
910 mii de persoane, venite şi din ţările apropiate cu excursii organizate special, şi nu
toţi păreau a fi cu venituri cu mult peste medie. A fost aglomeraţie în săli mai ales la
început, însă vizita a decurs apoi în mod mulţumitor.Dispunerea tablourilor era facută
în aşa fel, încât în nici un moment nu ezitai încotro să te îndrepţi, nici să-ţi pui întrebări
dacă ai văzut sau nu o sală, sau cum să faci să nu ratezi alta. In jumătatea de oră de
aşteptare, afară, în curte, era instalat un radiator electric puternic pentru cei care ar fi
suferit de frig. Ni s-au împărţit până şi madeleine, un fel de prăjiturele. La coadă erau
persoane de toate vârstele, însă mai mult tineri.
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Tim R. Swartz

JURNALELE PIERDUTE
ALE LUI NIKOLA TESLA
Sursa : MECANICII’61, Anul 7, # 3/56, martie 2011

Scris de Corina FIRUŢĂ

De obicei, cea care află noutăţile şi-mi
cere să-i iau câte o carte, când ne
ducem la depozitul de cărţi Rolcris cu
care colaborăm, este Simona. Când
răsfoiesc, însă, cartea cumpărată, nu o
mai las din mână. De data asta nu a fost
un roman, nici un studiu de psihologie,
care o pasionează pe ea, ci o carte
aproape tehnică. Dacă n-ar avea şi
pagini în care se mai povestesc
înâmplări şi se comentează fapte colaterale, aş zice că este o lucrare de tehnologie. Deci, cine se încumentează să o
cumpere (costă doar 24 de lei), şi vă
sfătuiesc să o faceţi, trebuie să aibă
răbdare şi mintea deschisă pentru a-şi
“îndopa” cunoştiinţe tehnice.
Nikola Tesla a fost un savant sârb,
care a trăit in SUA, cam între 18661948. A fost atât de avansat în ceea ce
priveşte cunoştinţele şi descoperirile
sale,
încât
n-a
fost
înţeles
de
contemporani. Intrucât era destul de
sărac, a trăit prin hoteluri şi de pe unde
pleca, îşi lăsa lăzile cu documente, care
îi erau sechestrate, confiscate apoi de
guvern şi clasate. Aşa că astăzi se ştiu
destul
de
puţine
detalii
despre
descoperirile sale. Obişnuia însă, ca la
fiecare aniversare să le anunţe public în
ziare şi aşa s-au creat toate legendele care plutesc astăzi pe seama lui, unele date fiind
totuşi certe. Jurnalele ascunse nu sunt caiete de amintiri ci note despre descoperirile
sale, documente care mai apar din timp in timp de prin câte un depozit uitat.
Cartea analizează pe larg aceste descoperiri, dar nu cronologic, nici sistematizat,
aşa că nefixate în timp, informaţiile se învălmăşesc în capul meu, unele mai fantastice
decât altele! Poate că unii dintre voi ştiu toate astea, eu le mai amintesc şi pentru cei
care, asemeni mie, nu ştiau nimic despre Tesla. (Când folosesc citate din carte, le scriu
în italic.) Deci: La zece ani după ce practic a inventat tehnologia electrică modernă (Tesla
este şi o unitate de măsură* în magnetism), Tesla a declarat că dezvoltase un generator
care nu consumă nicun combustibil. El a scris în 1933 “Acest nou tip de energie pentru
maşini din toată lumea va deriva din energia ce pune în mişcare Universul, energia
cosmică, a cărei sursă centrală pentru Pământ este Soarele, şi care se găseşte
pretutindeni, în cantităţi nelimitate”..Şi chiar a construit un astfel de motor şi a circulat
cu o astfel de maşină, dar marii constructori de automobile si mai ales exploatatorii de
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petrol au reuşit să-i anihileze descoperirea.Turbina fără palete, deci fără şocuri şi
vibraţii, a avut aceeaşi soartă.
La 11 iulie 1935, ziarele din New York au explodat, când Tesla a declarat că
întrega clădire în care lucra s-a cutremurat de a sosit poliţia, din cauza unor
experimente de vibraţii la care lucra şi dacă n-ar fi avut prezenţa de spirit să ia un
ciocan şi să distrugă aparatul pe loc, blocul chiar s-ar fi dărâmat.Tesla a afirmat că
acelaşi dispozitiv ar putea fi folosit ca sonar pentru depozitele de petrol de sub pământ.
In anul 1934, în vârstă de 78 de ani, Tezla a dezvăluit că a descoperit “raza morţii”,
care, afirma el, ar face imposibilă izbucnirea vreunui război, oferind fiecărei ţări un “zid
chinezesc invizibil”. E vorba despre raze concentrate de particole trimise prin aer, având
o energie urişă, care ar distruge o flotă inamică de 10000 de avioane la o distanţă de 250
mile (cca 400 km). Dar statele cărora li s-a adresat nu l-au luat în seamă şi cel de al IIlea Război Mondial s-a consumat. Aceeaşi descoperire a propus-o Tesla şi pentru timp
de pace, pentru trimiterea la distanţă a energiei, fără cabluri. Omenirea abia azi poate
înţelege idea de wireless!!! Ca şi pe cea de scut anti-rachete.
Se pare că experienţele SUA de cucerire a Lunii au încetat pentru că toate
încercările astronauţilor au fost zădărnicite de locuitorii bazelor de pe Lună, care nu mai
vor şi alţi chiriaşi pe acolo. Aşa că acum, se pare că guvernele marilor puteri sunt
interesate de sisteme de apărare împotriva unor vizitatori nedoriţi - teoria lui Tesla fiind
acum exact de ceea ce au nevoie. Mai mult, mai marii lumii, care se gândeau să
părăsească Pământul la nevoie (în număr mic, bineînţeles, selectaţi după buzunare, ei şi
nişte slugi care să-i servească), spre Lună sau Marte, se gândesc mai serios acum la
nişte măsuri de protecţie pe Pământ.
Măsurile de pulverizarea unor substanţe în experienţele făcute ca să dirijeze ploile,
care să potolească la nevoie arşiţa ce ne aşteaptă în anii viitori, sunt experimentate
foarte serios, numai că aceste substanţe, care în final ajung pe pământ, sunt foarte
dăunătoare sănătăţii oamenilor. Si totuşi încercările continuă deasupra marilor
aglomerări urbane, chiar în cel mai democrat stat al lumii, pe care unii (nu spun cine,
vorba lui Caragiale) îl consideră fără prihamă.
În fine, cred că v-am obosit destul, închei cu cea mai spectaculoasă dintre
descoperirile lui Tesla. Bazat pe teoria dinamică a gravitaţiei, (el a afirmat că nu există
altă energie în materie decât cea primită de la mediul înconjurător, ceea ce contrazice
teoria relativităţii a lui Einstein), a conceput, se pare, motorul unei nave spaţiale, pe care
l-a numit “propulsie spaţială”. De fapt, el a extins studiul undelor şi pentru gravitaţie.
Lumea ştiinţifică nu era pregătită, nu l-a luat în serios, de-abia acum posedăm suficiente
cunoştinţe despre gravitaţie pentru a ne da seama că avea dreptate. Tesla a construit un
astfel de aparat, în formă de farfurie, care are o coloană centrală ce serveşte şi ca
suprastructură pentru vehicul, dar este de fapt o bobină Tesla. Se crează o modificare a
câmpului gravitaţional din jurul navei, care se comportă ca o placă de surf pe un val. Nava
se poate ridica brusc, se poate opri suspendată oricât de mult timp şi îşi poate schimba
direcţia în plină viteză. (Daca doriţi să aflaţi mai mult, trebuie să citiţi cartea. Aşa cum
v-am spus mai sus, am cumpărat-o de la depozitul ROLCRIS, tel. 021-2222223).
Interesant este că naziştii au dat mai multă atenţie problemei, furaseră probabil
prototipul şi începuseră să constuiască astfel de nave şi dacă războiul ar mai fi durat
puţin, poate că Hitler ar fi fost în stare să-şi pună în aplicare arma secretă! În prezent
americanii studiază foarte serios problema. Aşa că acum nu ştim dacă farfuriile
zburătoare semnalate tot mai des în întreaga lume, sunt aparate nemţeşti, americane
sau extraterestre. Căci, printre altele, Tesla afirma că el poate sta de vorbă cu
extratereştrii, care i-au şi confirmat teoriile, cu ajutorul unor aparate pe care şi le
construise singur!
* unitate derivată SI, pentru Inducţia magnetică : 1 Teslă = 1 Weber / m² (NR)
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Inginerie

CÂTE CEVA DESPRE….ACUSTICĂ !
Sursa : MECANICII’61, Anul 7, # 3/56, martie 2011

Scris de Nae ENESCU

Ştim, încă din clasele de liceu, că urechea umană este sensibilă la gama de
frecvenţe acustice cuprinsă între de 20 şi 20000 Hz. Sub 20 Hz se situează zona
infrasunetelor, iar peste 20000 Hz – zona ultrasunetelor. Aceste ultime zone de frecvenţe nu
pot fi sesizate de urechea umană.
Pe de altă parte, nivelul de intensitate a sunetelor joacă un rol important în ceea ce
priveşte percepţia urechii umane. Tinând seama că nivelul de intensitate acustică sau de
presiune acustică se masoară in decibeli (dB) şi că un dB este unitatea de măsură a
diferenţei de decelare a urechii umane între nivelele de tărie a două sunete apropiate,
nivelul de zero decibeli este limita inferioară de percepţie a urechii umane, iar cel de 135 dB,
limita de durere pe care un sunet de astfel de tărie o produce urechii. Trebuie subliniat că
decibelul este măsurat pe o scară logaritmică, deci, de la limita de audibilitate, la limita de
durere, sunetul este amplificat de 10 milioane de ori. Asta ca să ştim ce plajă mare de
adaptare la percepţia acustică are urechea noastră.
O caracteristică importantă a urechii umane este aceea că posedă de la Creator o
caracteristică de percepţie puternic atenuată în zona de joasă frecvenţa, astfel că sunetele
cu frecvenţa cuprinsă între 20 şi 1000 Hz le auzim cu o intensitate mai mică decât cea
fizică. In schimb, sunetele cuprinse în intervalul 1500 ÷ 6000 Hz sunt percepute cu o
intensitate mai mare, dat fiind faptul că în acest interval se găsesc zonele de rezonanţă ale
întregului canal auditiv, de la pavilionul urechii la melc. Din cauza “ciudăţeniei” urechii
umane, nivelul de intensitate perceput de ureche se măsoară în scara logaritmică urmărind
curba caracteristică a perceţiei urechii şi de notează dB(A). Astfel că nivelul de intensitate de
vorbire normală este apreciat la aprox. 70 dB(A).
Pe măsură ce omul înaintează în vârstă, peste 26 ani, urechea suferă în general o
reducere a domeniului de audibilitate, în special a sunetelor de frecvenţe înalte. Am făcut un
experiment pe propria ureche: dacă în urmă cu 5 ani percepeam sunete de 15000 Hz, anul
ăsta am coborât la 11500 Hz.
Am mai avut o experienţă şi cu zona de durere a urechii. Era în 1987, când am făcut
măsurări acustice pe o vedetă lansatoare de rachete la Mangalia. După ce am jubilat că nu
aveam rău de mare, marea fiind agitată la gradul 7 de intensitate, am intrat în sala celor
doua motoare de câte 3500 CP, produse de “cea mai înaintată tehnică din lume, cea
sovietică”. Mecanicul mi-a oferit căşti de protecţie, dar, făcând pe gozavul, l-am refuzat. Am
măsurat în interior 130 dB, iar dupa 5 minute am iesit din infernalul zgomot. Pe scurt, am
făcut o dilatare a timpanului ( fără să se rupă, din cauză că zgomotul nu era impulsiv), iar,
aproximativ două săptămâni după aceea am trăit o perioadă grea, pentru că timpanul
revenind lent la dimensiunea normală m-a furnicat aşa de tare, încât nu puteam dormi
noaptea decât cu somnifere.
Revenind la vorbirea umană, 90% din puterea acustică a vorbirii este cuprinsă sub
1000 Hz. Barbaţii au în principal maximul de intensitate la 600 Hz, iar femeile cam la 800
Hz. Asta este un noroc al nostru, pentru că ambele intensităţi ale vorbirii sunt situate în
zona în care urechea atenuează sunetele de joasă frecvenţa.
Câteva cuvinte despre zonele aflate în afara intervalului de percepţie a sunetelor. Dacă
ultrasunetele sunt utilizate în zona medicală şi asupra urechii umane au un efecte mai
puţin dăunător, în zona infrasunetelor lucrurile stau altfel.
Mai întâi trebuie arătat că toate organele noastre interne şi corpul uman în ansamblu,
au frecvenţele proprii (de rezonanţă) cuprinse în intervalul 4 ÷ 10 Hz. Dacă asupra omului se
abat infrasunete (pe care el nu le poate percepe) de intensitate ridicată, se pot produce efecte
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de panică, deplasări ale organelor interne şi care, în funcţie de intensitate, pot produce chiar
moartea.
In perioada care a urmat celor două luni de armată dupa absolvirea facultăţii, noi cei
din Politehnică am urmat lunar un curs de punere la curent cu realităţile militare. Deşi
aveam pe livretul militar specialitatea “tehnic de aviaţie”, m-am trezit, alături de ceilalţi
colegi asistenţi că facem cursurile la securitate. Cu ocazia asta am aflat multe lucruri
interesante, pe care la vremea aceea aveam interdicţie de a le comunica “neaveniţilor”. Aşa
am afla ca sovieticii au construit un tun generator de infrasunete, care folosea pentru
punerea în funcţiune energia electrică necesară unui oraş mediu. Printre primele
experimente, s-a facut focalizarea pe o cladire experimentală, facând-o praf în câteva
minute. De asemenea, ni se spunea că ruşii folosec un fel de carabine cu infrasunete, care
lansează o cuantă de mărimea unei mingi de ping-pong şi care, în funcţie de intensitatea
undei, poate scoate din lupră un inamic, focalizând infrasunetele cu frecventă de aprox. 4
Hz în direcţia inimii.
Prin anii ’90 am facut şi noi experimentări pe un poligon al armatei, pentru a constata
care este efectul infrasunetelor conţinute în explozia unor cantităţi diferite de trotil. Noi am
făcut înregistrări cu aparatură specială, dar concomitent am fost şi cobaii care trebuiau să
spună ceea ce au simţit. Efectul psihologic a fost o doză importantă de panică involuntară...
Asta am simţit-o şi în 1976, la cutremur, când fiind pe Calea Griviţei, înainte de a
simţi zguduiala pământului, am fost cuprins de o stare de anxietate inexplicabilă în acel
moment. Mai tărziu, am aflat că toate măsurătorile supuse dotărilor de la
uzina
nuclearelectrică de la Cernavoda s-au realizat în intervalul
0 ÷ 30 Hz, deoarece
cutremurele de pământ au frecvenţele situate în partea inferioare ale acestei zone de
frecvenţe.
Să reţinem faptul că, pentru a avea efect aceste infrasunete, este necesar un consum
enorm de energie, pe care nu oricine îşi poate permite să-l irosească.
Noi am învăţat la rezistenţă materialelor că efectul oboselii este accentuat la
frecvenţele joase pentru anumite materiale; la cele de construcţie frecvenţele sub 20 Hz. De
exemplu, în toate măsurătorile pe care le efectuăm la anumite categorii de hale industriale,
cele mai mari valori ale deplasării de vibraţie se obţin pe frecvenţa proprie a clădirii. Din
exemplele pe care le avem, acestea sunt cuprinse în intervalul (1 ÷ 2) Hz, pentru cladiriile de
mari dimensiuni. Chiar şi corpul omenesc sesizează în direct acest vibraţii, chiar dacă
amplitudinile lor sunt în jur de (10 ÷20) m.
In încheiere, mă gândesc mereu la mesajele primite pe internet despre efectul HAARP
şi de consumul enorm de energie pe care-l utilizează în scopuri experimentale şi nu numai...
Dumnezeu să ne ferească de infrasunete, ca de restul ne mai ferim şi noi...
Nu mai mi-aduc aminte cum am aflat, prin anii ’70, că arma cu infrasunete este încadrată în categoria
celor neconvenţionale, cu efect de distrugere în masă. N-am acordat atenţie acestei informaţii. Chiar habar
n-aveam ce poate să însemne. Până în 1977, martie 4, ora 21.23 (dacă ţin bine minte), când, mi-a dat o
“întâlnire” de cca. 3 minute! Am avut ocazia să “aud” ultimile zeci de secunde ale cutremurului! Locuiam
la parter şi am putut ieşi imediat în stradă, cu toată familia, după începutul său. Să nu care cumva să
credeţi că mi-am dat seama ce “aud”! Abia după ce-am pus mâna şi-am citit, am aflat că “ascultasem
cântarea” scoarţei terestre antrenată în mişcarea ondulatorie indusă de deplasarea plăcilor tectonice! Şi
că frecvenţa acestei mişcări este de 4-6 Hz, iar energia……În funcţie de durata de expunere, efectele
asupra “forţei vii” sunt de la panică la distrugerea aparatelor funcţionale şi….deces.
1989, decembrie 21, ora 13.22, durata atacului: max. 20-25 secunde. Absolut suficiente pentru instalarea
panicii isterice care a cuprins cele câteva zeci de mii de oameni “scoşi” la acţiunea din faţa CC-ului. Ce-a
urmat, se cunoaşte. Eu mi-am dat repede seama că m-am întîlnit, din nou, cu infrasunetele! A doua oară !
Mă rog, din suflet, să nu-mi mai fie dat! Ajută Doame!!
Radu GRUIA
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Cronica de spectacol

Neil Simon

BĂIEŢII DE AUR
Sursa: MECANICII’61, Anul 7, # 3/56, martie 2011

Scris de Mirel VANCA

Se zice despre un banc că e bun, dacă atunci când
îl auzi nu pricepi mare lucru, ulterior râzi de te
prăpădeşti, iar, în final, îl cauţi pe cel ce ţi l-a
spus să-l omori. Acelaşi lucru mi s-a întâmplat şi
mie în legătură piesa Băieţii de aur a lui Neil
Simon, văzută în avanpremieră la teatrul Mic din
Bucureşti:
 n-am înţeles cum au putut doi actori
de comedie, care au format un cuplu vestit timp
de patruzeci de ani, să se despartă şi să nu-şi mai
vorbească zece ani!
 am savurat comicul dialogurilor şi a
situaţiilor din piesă;
 după spectacol, când mi-am dat seama
că autorul piesei şi-a bătut, de fapt, joc de noi, cei
din vârsta a treia, l-aş fi strâns de gât dacă îl
aveam la îndemână; cu ce suntem noi de vină că
uităm, că am devenit, uneori, neîndemânatici şi
agasanţi?
Nu l-am iertat pe Neil Simon nici după ce am
ajuns acasă. Am început să-l caut…….pe Internet.
L-am iertat abia când am aflat că tot el a scris şi
Desculţ în parc, că este autorul a 34 de texte dramatice şi a 35 scenarii de film şi că a primit
pentru scrierile lui 27 de premii, dintre care două pentru Odd Cuple (titlul original al piesei)!
Piesa a fost scrisă în 1965; s-au făcut după ea două filme (1968, 1999), ambele având în
rolurile principale pe Jack Lemon şi Walter Matthaw; a avut premieră pe Broadway, în 1972.
Piesa a fost pusă în scenă şi la Teatrul Evreiesc de Stat din Bucureşti, avându-i în rolurile
principale pe Radu Beligan şi Ion Lucian. Trebuie să vă spun că am văzut-o şi în acea
interpretare şi că mi-a plăcut mai mult decât aceasta de la Teatrul Mic cu Dan Condurache
şi Mihai Dinvale.
Ce nu mi-a plăcut mie la această piesă, vouă ar putea să vă placă, aşa că vă recomand să
nu luaţi drept capitale părerile mele. Nu mi-a plăcut faptul că, pe alocuri, Dan Condurache
îngroaşă prea mult comicul personajului său; nu mi-a plăcut deloc, dar absolut deloc, actul
doi al piesei, aşa cum a fost el conceput de regizorul Claudiu Goga.
Distribuţia piesei:
Willie Clarck – Dan Condurache
Ben Clark - Bogdan Talaşman
Al Lewis – Mihai Dinvale
Eddie – Ştefan Lupu
O infirmieră – Ruxandra Enescu
O soră de caritate – Liliana Pană
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Blonda completează un formular pentru o
slujbă. Cu mari eforturi reuşeşte să treacă
de rubricile nume; vârstă; adresă;…etc.
Ajunge la ultima rubrică: Salariu dorit.
Dupa câteva minute de gândire scrie : DA.
Preşedintele Bush şi secretarul de stat
Colin Powell stãteau într-un bar.
Un tip intrã si îl întreabã pe barman:
- Nu-s ãia presedintele Bush si Colin Powell
acolo la masã?
- Da, ei sînt, rãspunde barmanul. Aşa cã
tipul se duce la ei şi le zice:
- Ce onoare, ce faceţi aici?
- Plãnuim al treilea rãzboi mondial, zice
Bush.
- Serios? si ce o sã se întâmple?
- O sã omorîm 140 de milioane de irakieni si
o blondã cu ţâţe mari, zice Bush. La care
tipul:
- O blonda cu ţâţe mari? De ce o blondã cu
ţâţe mari?
Bush se întoarce spre Powell, îl bate pe
umãr si zice:
- Vezi, bã deşteptule, ţi-am zis eu cã n-o sã-i
pese nimãnui de 140 de milioane de
irakieni!
O studentă, dornică să afle ce îi rezervă
viitorul, merge la o prezicătoare. După ce îi
dă în cărţi, femeia o priveşte cu serio-zitate
şi îi spune:
- În viaţa dumitale, în curând o să apară un
barbat tânăr. Va fi drăguţ, cu ochi albaştri,
obraji roz, bucălaţi. Va avea, însă, păr puţin
şi va cântări patru kilo-grame.
Şeful către secretară:
— Cine ţi-a spus ca doar pentru că te-am
sărutat de câteva ori ai dreptul să leneveşti
toată ziua?
— Avocatul meu.
M-am sculat cu stângul. Mi-am îmbrăcat
cămaşa, s-a rupt nasturele, am luat
servieta, i s-a rupt toarta, deja mi-e frică să
mă duc la budă...

Internet, Nae ENESCU

In Bucuresti, un autobuz tocmai se
pregatea sa închidă uşile şi să plece din
staţie. Şoferul vede un om alergând
disperat spre autobuz şi îl aşteaptă. Omul
ajunge si il intreaba pe sofer:
- Ce maşina e asta?
- Iveco! zice şoferul şi pleacă...
Un tip merge la Minister sa caute de
lucru.Cel care ii ia interviul îl intreaba : -Ai
facut armata ?'
-Da, raspunde omul. Am fost în Afganistan
timp de 2 ani'.
-Bun, asta îţi va aduce nişte puncte
suplimentare, zice angajatorul.
Ai fost ranit sau ceva de genul asta ?'
-Da, zice omul, o grenadă a căzut lângă
mine şi mi-a smuls testiculele'
-Foarte bine, zice angajatorul. Vino mâine
dimineaţă pe la 10'.
Omul întreabă surprins : 'Dar dacă
programul este de la 8 la 16, de ce trebuie
să vin eu de la 10 ?'
-Păi, zice angajatorul, asta e o slujbă la
Minister. Primele două ore stăm degeaba şi
ne scărpinăm la biluţe...n-are rost să vii şi
tu pentru asta, dat fiind condiţia ta.'
Un tip cu amanta în pat... La un moment
dat sună cineva la uşă. Amanta calmă îi
spune să fie liniştit că e soţul, dar rezolvă
ea! Se duce la uşa deschide şi spune:
- Aaaaa, iubi ce bine că ai venit... Du şi tu
gunoiul, şi îi pune găleata de gunoi în
mână.
Soţul pleacă. Amantul se îmbracă, pleacă
liniştit şi când coboară gândeşte.... "Şi
frumoasă şi deşteaptă..."
Ajungând acasă, sună la uşă, deschide
soţia şi îi spune:
- Aaaaaa, iubi, de bine că ai venit! Du şi tu
gunoiul ăsta!
Ia găleata, coboară scarile şi în sinea lui
zice: "Şi urâtă şi cu tupeu!"
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