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 A mai trecut ceva vreme ! Este o realitate de necontestat : timpul trece cum vrea el! Deşi suntem mai toţi 

convinşi că totul decurge  în favoarea noastră, el este pare-se, altfel condiţionat. Cum  sau de ce, personal 

habar n-am. Uneori. se poate, aleator, să-mi dau seama că sunt pe aproape cu înţelegerea. Dar, de cele mai 

multe ori, devine limpede că sunt departe. Unii cred că acest mod de acţiune ca fiind mai corect denumit 

soartă, destin sau mai ştiu eu cum, întâmplare pur şi simplu. Cine ştie ? Un exemplu destul de concludent 

este ce mi s-a întâmplat, absolut surprinzător, acum aproape 5 luni, când am fost, pur şi simplu “resetat” 

instantaneu fără să ştiu ce mi se întâmplă , remisia revenindu-mi integral, ca un soi de treabă pe cont 

propriu,  consecinţă directă a acţiunii derulate spontan care m-a implicat fără  să mă avertizeze măcar! Mulţi 

spun că am avut totuşi o şansă deoarece  gradul de dificultate al afecţiunii respective n-a fost unul sever.  

      Dar revenind la evenimentul fanion al perioadei care tocmai s-a epuizat – trdiţionala sărbătoare a 

revelionului – trebuie recunoscut şi apreciat meritul lui Calypso , iniţiator şi organizator al evenimentului,  

acolo unde ne-am obişnuit de câţiva ani buni să fim prezenţi, adică în staţiunea Eforie Nord, la hotelul Philo-

xenia, proprietatea familiei Dumitru. La fel ca şi majoritatea dintre noi,  aflată în plin tranfer   între generaţii, 

familia colegului nostru a organizat de-alungul timpului , la început cu mai puţin aplomb, apoi din ce în ce 

mai plăcut şi mai profesional evenimentul în cauză.Faptul poate fi observat cu uşrinţă  din afluenţa oaspeţilor 

care s-au decis să fie prezenţi în final de an la Piloxenia, la Eforie Nord. Din păcate, timpul şi-a spus din nou 

cuvântul firesc, prezenţa a lor noştri atingând niveluri din ce în ce mai scăzute, în fiecare an. Păcat, tare 

păcat,dar este greu de găsit soluţii la astfel de probleme! 

De data aceasta, am înregistrat cu bucurie şi respect prezenţa la eveniment a unui număr de cinci colegi, 

prezenţi de-asemenea şi pe coperta acestei apariţii a revistei noastre, şi anume ( stg. - dr.): Vasile 

GHEORGHE, ArtemiuVANCA, Ion STĂNESCU, Nicolae ENESCU şi Constantin 

DUMITRU.Personal le-am acordat calificativul FORMIDABILI pe care-l însoţesc cu mulţumirile de rigoare! 
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În 2019 majoritatea colegilor noştri împlinesc vârsta de 80 de ani. Aceasta este motivaţia titlului 

relatării mele.La Revelionul de  la Philoxenia, hotelul colegului nostru Constantin Dumitru, din 

staţiunea Eforie Nord,  ne-am întâlnit doar cinci foşti colegi: Constantin Dumitru, Nicolae 

Enescu,Vasile Gheorghe, Ion Stănescu,  şi eu. Primii trei vor deveni octogenari în decursul acestui 

an, eu şi Nelu Stănescu am făcut isprava aceasta  cu trei ani, respectiv unul, mai devreme. Că 

suntem în vârstă (a se evita cuvântul „bătrân”) se vede şi din poza care ne-a fost făcută cu acest 

prilej, dar, examinat fiecare în parte, lucrul acesta e vizibil şi legat de detalii care nu se văd în poză. 

„Asta e!” ar zice orice filosof român, „anii trec şi lasă urme, n-ai ce le face!” Dar, dacă ar fi să se 

facă aprecieri după cum am petrecut, după cum ne-am distrat, nimeni nu ne-ar da vârsta pe care o 

avem. Asta înseamnă că „în cuget şi simţiri” am rămas tineri. 

În afară de cei cinci colegi şi de consoartele lor, la Revelion au mai participat rude şi prieteni ai 

gazdelor şi prieteni de ai noştri, aşa că restaurantul hotelului a fost plin. Printre participanţi, pe 

lângă noi, cei în vârstă,  au mai fost tineri, copii şi doi…. căţei. Tinerii au luat notiţe da la noi ca să 

înveţe să se distreze, copiii au încercat să ne imite, iar unul dintre căţei a lătrat din când în când (de 

câte ori se aplauda sau când nu-i plăcea de cineva) . 

Ca toate revelioanele pe care le-am petrecut la Eforie Nord, şi acesta a fost unul reuşit. Gazdele 

noastre s-au străduit să ne creeze confort în hotel şi să ne răsfeţe la masă cu tot felul de bunătăţi 

Toţi invitaţii am sosit în Eforie pe 30 decembrie, anul trecut, şi ne-am întâlnit la o masă de bun 

venit în seara aceleaşi zile. A fost, de fapt, un antrenament pentru ceea ce urma să fie a doua zi. În 

afară de masa festivă din noaptea de Revelion, ne-au mai fost servite şi  alte trei, la care s-a mâncat 

şi băut pe săturate, iar atmosfera a fost, continuu, una de voie bună. N-au lipsit de la nici una 

preparatele din peşte. 

În seara de Revelion  restaurantul a fost decorat aşa cum se cuvine pentru o astfel de festivitate , 

iar mesele arătau mai ceva decât unele de la o nuntă princiară.  Mâncarea  a fost excelentă, ţuica şi 

vinurile foarte bune. Păcat că n-am avut fiecare şi câte un stomac de rezervă!  Serviciul  a fost 

impecabil, muzica bună şi toţi am dansat cum ne-am priceput şi cât ne-au ţinut picioarele pe 

fiecare. După ce a bătut gongul ultima secundă din anul 2018, am ciocnit şampanie, ne-am felicitat 

între noi şi am cântat „Mulţi ani trăiască!” 

Au urmat trei pluguşoare, susţinute, în ordine, de Mihaela Tihan, subsemnatul şi de doamna Olga 

Ungureanu. Pentru că a fost o întrecere acerbă între noi, a doua zi ni s-au decernat diplome, care 

ne-au departajat. Cel mai bun pluguşor a fost considerat, de către un juriu de „specialitate”, cel al 

doamnei Ungureanu, urmat de cel al  Mihaelei, apoi de al meu.  S-au decernat şi premii pentru 

dans, la individual şi perechi. Mie mi s-a acordat premiul I la individual, spre indignarea, în 

particular, a  Mihaelei Tihan, care a luat în serios gluma făcută de juriu. 

Revelionul  
      Octogenarilor 

MECANICII+61, Anul 15, # 147, ianuarie 2019 EE                                             Artemiu VANCA 
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La masa de prânz de a doua zi, i-am sărbătorit pe Vasilica Dumitru şi pe  Vasile Gheorghe, cu 

prilejul zilei numelui (Sf. Vasile). Cu acelaşi prilej, seara, am fost răsfăţaţi, toţi participanţii la 

Revelion, cu câte o felie de tort. 

La masa de seara de a doua zi a fost organizată o tombolă la care s-au înscris toţi participanţii. S-au 

acordat premii „substanţiale”. Fiecare a câştigat câte ceva. Eu am avut sarcina să înmânez obiectele 

câştigate. M-am străduit să fac  momentul cât mai haios.  

La aceeaşi masă, au avut loc şi discuţi libere pe teme de viaţă. Au luat cuvântul doamna doctor 

Matei, Costel Dumitru , Mihaela Tihan, iar eu am citit un „discurs”, pregătit de acasă. 

„Vârsta, anii şi etatea”, cum zice o colegă de liceu a Anei mele, au jucat o festă neplăcută domnelor 

Coca Dumitru şi Puşa Gheorghe. Au fost victimele unui accident. În ziua de 1 ianuarie,  în cursul 

unei plimbări, au căzut   pe scara care coboară de pe faleză la plajă. A fost nevoie de intervenţia 

unui echipaj al serviciului de salvare din localitate, care le-a transportat la spital.  Grijile şi emoţiile 

noastre, ale  tuturor, au fost mari. Din fericire, urmările accidentului n-au fost grave. După câteva 

ore, după ce au fost investigate şi li s-au pansat rănile,  doamnele au fost externate.  În această 

împrejurare, Mihaela Tihan, care s-a nimerit la faţa locului, a dat dovadă de multă iniţiativă, 

pricepere şi prietenie şi le-a fost de mare ajutor celor două. Felicitări Mihaela! 

Regretăm faptul că la Revelion n-au putut participa mai mulţi colegi. Vă asigur că ne-am gândit la 

voi şi am închinat câte un pahar de vin în sănătatea voastră. Vă transmit şi pe această cale, în 

numele tuturor colegilor participanţi la eveniment, LA MULŢI ANI! 
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Jorj, Ing. Matei,Nae ş Calipso la 

masa de bun venit.  

Coca Dumitru la masa de bun venit, 

cu prietenele ei 
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Calipso şi familia alături de ospeţi şi colegi veniţi la Philoxenia 

Familia Vanca. Ani zâmbitoare iar Mirel suspect de vesel ! 
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Familiile Gheorghe şi Stănescu cu paharele ridicate ! 

Patronul şi Directorul hotelului 
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Sărbătoriţi de sf. Vasile : Coca şi Jorj 

Familia Enescu 
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Familia Dumitru junior 

Familia Dumitru junior 
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La plimbare pe faleză 

Coca cu invitatele ei: Dr. Matei cu prietena dânsei 
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Premiul  I B 

 

 

                 

 

 
 
 

Bună seara, bună 
seara! 

N-am venit cu 
sănioara, 
Am venit pe vreme 

bună, 
Să petrcem împreună 
Și să ne distrăm cu zel, 

La Calypso, la hotel. 
 

E tot neamul lu’ 
Dumitru, 
E tot ingineru-n păr. 

Absentează motivat:  
Adelina cu Bonelu, 
Ștefănescu zis și Dan, 

Radu Gruia, Adrian, 
Cu ale lor neveste-n 

păr, 
De care ne este dor. 
 
Dar așa cum bine știți, 
Motivez absențele, 

Cu scutire ștampilată 

Fără să le iau vreo 
plată, 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Dar, cu promisiunea 

clară, 
Ca să ne vedem la 
vară, 
Sănătoși și viguroși 
Și la față arătoși, 

Ca florile mărului 
În bătaia soarelui. 
 
Toți absenții de la mare 

Au o datorie clară. 
Astfel, după cum 

urmează: 
Adrian ne e dator 
Cu un mare plugușor, 

Radu Gruia c-o 
revistă, 
Bonelu și Adelina 
Cu-n pelin amețitor 

Negru, aromat și tare 

Cum place la fiecare. 
Iar Anda lu’ 
Ștefănescu, 

E redactor avizat, 
Al acestui plugușor 

Ce-l făcui cu mare dor, 
Ca să placă tuturor 
Celor ce-s prezenți la 

masă 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Mihela TIHAN 

 
În seara asta 

frumoasă. 
Mulțumesc lui 

Dumnezeu 
Pentru tot ce-am 
primit eu 
Și cu toții mulțumim 

Anului ce-l părăsim. 

Pentru anul care vine 
S-aveți parte doar de 

bine. 

Anul Nou cu spor în 
casă, 
Bucate bune pe masă,  
Soare-n suflet și-n 

privire, 
Sănătatea să vă ție 
Cu belșug și veselie. 
Bucurie și noroc  

Cu copii și cu nepoți 

Pupa-v-ar mama pe 
toți! 

 
 

 La mulţi ani şi 
sănătate! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLUGUŞORUL MARILOR ABSENŢI                         
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PLUGUŞORUL 

OCTOGENARILOR  (2019) 

 

 

 

 

 
 

Aho, aho, colegi şi fraţi!  
Dacă acasă vă aflaţi, 
Staţi un pic, nu vă culcaţi!  

În fotolii v-aşezaţi, 
Picioarele vi le-nfăşaţi, 

Fesul pe cap îndesaţi,  
Protezele vi le aranjaţi,  
Ochelarii vi-i spălaţi. 

 Dacă aicea vă aflaţi, 
Auzul vi-l încordaţi 
Şi-mpreună cu ceilalţi 

 Pluguşorul ascultaţi! 
 

Ia nu mai sforăiţi măi 
Şi sunaţi din zurgălăi! 
Hăi! Hăi! Hăi! 

 
Aţi plecat câţiva de-acasă, 
Fără să vă pasă 

Că puterile vă lasă. 
V-aţi pus coada în spinare, 

Ceva bani în buzunare  
Şi c-o crasă nepăsare 
Aţi întins-o la plimbare! 

Aţi vrut să schimbaţi decorul 
Şi să ascultaţi Pluguşorul  

La marginea ţării,  
Pe malul Mării. 
Păi, dacă vreţi să-l ascultaţi, 

Staţi un pic şi nu mâncaţi. 
 
Ia nu mai mestecaţi măi 

Şi sunaţi din zurgălăi! 
Hăi! Hăi! Hăi! 

 
Un plug,  am împins fiecare  
De la a şcolii terminare 

Până la pensionare. 
Pentru unii a fost uşor 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Artemiu VANCA 

Că s-au bucurat de-ajutor 
De la rudele sus puse, 

De la unchi, de la mătuşe 
Sau de unul mai solid: 
De la stat, de la Partid. 

Alţii l-au împins solitar 
Cerând ajutor în zadar, 

Iar câţiva, mai păcătoşi 
Sau mai puţin norocoşi, 
S-au bucurat nu de-ajutor 

Ci de beţe-n roţile lor. 
Cu ajutor, fără ajutor, 

Meritul nostru cel mare 
E  că ne-am arat tarlaua fiecare! 
 

Ia nu vă mai miraţi măi  
Şi sunaţi din zurgălăi! 
Hăi! Hăi! Hăi! 

 
Am arat în capitală 

Şi în alte oraşe din ţară. 
În fabrici şi uzine,  
Pe şantiere şi-n mine. 

Pe ogoarele arate bine 
Au ieşit turbine, 
Pe cele arate tare 

Au ieşit tractoare, 
Pe cele arate cu sârg 

A ieşit un strung; 
Când s-a arat cu spor 
A ieşit un tractor, 

Iar când s-a arat frontal 
A ieşit un „ţucal”. 

 
Nu vă mai umflaţi în pene măi 
Şi sunaţi din zurgălăi! 

Hăi! Hăi! Hăi! 
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Apoi ne-am căsătorit 
Şi aproape toţi am izbutit  
Câte-un mariaj fericit. 

Unii au izbutit chiar două, 
Dar, ce ne pasă nouă? 

Cei care s-au priceput  
Chiar şi copii au făcut 
Şi acuma au, aproape toţi, 

Unul sau mai mulţi nepoţi 
Care îi trag de mustăţi, 
Sau li se urcă în spinare, 

Când se joacă de-a călare, 
Iar când o să fie ei mari 

Or să-i tapeze de bani,  
Or să se drogheze o dată, 
Vor deflora câte o fată. 

Se vor înhăita cu golanii 
Şi-şi vor pierde la cărţi banii. 
Unii ne vom panica, 

Alţii se vor scandaliza! 
Eu sper să nu fie aşa. 

  
 
Nu vă fie frică măi 

Şi sunaţi din zurgălăi! 
Hăi! Hăi! Hăi1 

 
Să revenim însă-n prezent 
Şi să ne uităm atent 

Înainte de-a fugi la culcare 
Ce-aţi devenit fiecare. 
Aţi rămas fără păr în cap, 

Hainele nu vă încap, 
Că se-mpiedecă de burtă; 

N-aveţi dinţi, n-aveţi măsele,  
Aveţi  însă belele: 
Dimineaţa vă doare capul, 

La prânz vă doare ficatul, 

Seara sunteţi obosiţi 
Şi la televizor aţipiţi. 
Noaptea vi se scurge-ncet 

Între dormitor şi closet. 
Dar, să fiţi fericiţi! 

Cât timp vă mai doare ceva, 
Înseamnă că trăiţi. 
Nu vă mai văietaţi măi 

Şi sunaţi din zurgălăi! 
Hăi! Hăi! Hăi!  
 

N-am vrut să vă speriaţi. 
Nu-i cazul să vă-ntristaţi. 

Nu e voie să fiţi trişti. 
Vă ordon: Fiţi optimişti! 
Prin urmare, 

Vă fac o urare: 
Să trăiţi, 
Sănătoşi să fiţi! 

Nu vă întristaţi,  
Ci vă bucuraţi! 

Că viaţa-i scurtă 
 Timpul nu ne-ascultă. 
Să ne bucurăm momentan 

C-am mai trecut un an 
Şi dac-o vrea Bunul, 

O să mai trecem unul. 
Să ciocnim un pahar 
Şi să n-avem habar 

De ce-a fost iei,  
Sau de ce va fi mâine,  
Pentru că azi, ne e bine! 

 
Ia înveseliţi-vă măi 

Şi sunaţi din zurgălăi! 

Hăi! Hăi! Hăi! 
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DISCURS DESPRE BĂTRÂNEŢE 

Artemiu VANCA 

        Bine v-am reîntâlnit, dragi prieteni. Nu mai ştiu al câtelea an este acesta, de 

când onorăm împreună acest hotel şi pe proprietarii lui. Sunt mulţi, oricum. Îmi 

dau seama de asta după cât ne-am modificat fiecare în răstimpul de la prima 

vizită aici. Eram tineri şi frumoşi  la prima venire aici, iar acum, iată-ne nişte 

moşi. Numai soaţele noastre au rămas la fel de tinere şi frumoase 

Cu trei ani în urmă, pe când aveam doar 79 de ani, am scris un eseu intitulat 

„Nu ştiu şi nu vreau să fiu bătrân”. De ştiut, adică să dau sfaturi, să-mi dau 

importanţă îndrugând verzi şi uscate, să spun tot felul de snoave, nu mi se 

întâmplă nici acum, deoarece, ca şi atunci, când deschid gura ca să spun ceva, 

mi-o închid unii care vorbesc mai repede şi mai tare decât mine. 

 În ceea ce priveşte bătrâneţea, am constatat că, vrei nu vrei, ea vine. În eseul 

pomenit mă lăudam că merg încă iute, că mă caţăr în pomi, că-mi merge mintea 

ca în tinereţe. Aflaţi că nu mai sunt în stare să fac toate astea! O gonartroză m-a 

obligat să îmi cumpăr un baston, care m-a însoţit câtva timp  în toate plimbările 

mele şi care mă tempera când,  fără să-mi dau seama, luam viteză.   Cu ajutorul 

lui, m-am căţărat, în 2018, cu prilejul unei excursii, pe Zidul  Chinezesc, urcând 

360 de trepte, fără oxigen şi fără ajutorul şerpaşilor, la fel cum a escaladat 

Everestul, anul trecut, Horia Colibăşanu. Acum mă descurc şi fără el, dar nu ştiu 

până când,pentru că m-am tratat la doamna doctor Matei, pe care am cunoscut-o 

aici, am luat nişte hapuri chinezeşti pe care le-a adus din China şi mai iau o 

pilulă miraculoasă, odată pe săptămână, care se numeşte Diclotard. V-aţi notat? 

Continui să mă plimb şi îmi fac încă zilnic cei trei kilometri în parcul din 

apropierea casei mele.  Nu mă mai sui în pomi,   pentru că ne-am vândut „moşia” 

de la ţară şi nu mai am unde. 

Mi s-au mai întâmplat şi alte lucruri. Primul: am început să iau proporţii?! Am 

făcut şi burtă de nu mă mai încap pantalonii vechi! Ana îmi zice că e pentru că 

mănânc prea mult. Când însă încerc să mănânc mai puţin, tot ea e aceea care 

mă tentează cu tot felul de bunătăţi. În China nu m-am putut abţine să nu gust 

din toate cele 10-15 feluri de mâncare care ni se puneau pe masă şi m-am întors 

de acolo cu câteva kilograme în plus. Când mă duc la vreo nuntă, botez sau chiar 

înmormântare, nu mă pot abţine să nu mănânc mai mult ca de obicei. N-o să mă 

pot abţine nici aici să gust din toate bunătăţile pe care ni le-a pregătit gazda 

noastră.  Ce-i de făcut, în situaţia asta? Păi, am ajuns la concluzia că nu-i nimic 

de făcut sau că nu merită să ne opunem mersului natural al lucrurilor. Şi ce-i cu 

asta dacă ne îngrăşăm? Un fund sau o burtă mai mare ne dau mai multă 

prestanţă, nu-i aşa? Şi Moş Crăciun e gras şi toţi suntem de acord că e un bătrân 

frumos. Cu toate astea, trebuie să recunosc, mai fericiţi decât noi graşii, sunt cei 



15                      Revista MECANICII’61, An 15, # 147, ianuarie 2019 EE 

 

care-şi pot păstra silueta şi sprinteneala. Nu-mi dau însă seama dacă  asta este 

meritul lor sau a lui Dumnezeu, care i-a făcut altfel decât pe noi. 

În al doilea rând, am început să-îmi amintesc greu unele lucruri şi să le uit foarte 

repede pe altele. Mi-e teamă că în curând n-o să-mi amintesc cum mă cheamă! 

La început, asta m-a deprimat, mai târziu însă, mi-am zis : „şi ce dacă?”. Haideţi 

să vedem partea bună a lucrurilor.  Sunt atâtea chestii neplăcute care mi s-au 

întâmplat în viaţă încât sunt fericit că nu-mi aduc aminte de ele şi sunt altele, 

neplăcute, care mi se întâmplă acum, pe care sunt fericit să le uit imediat. Deci, 

tot răul spre bine! Că mai uităm şi lucruri  de care am vrea să ne aducem aminte, 

este adevărat. Eu le trec pe astea la capitolul „pierderi colaterale” şi vă sfătuiesc 

şi pe voi să faceţi la fel. 

Mai sunt şi tot felul de dureri care ne încearcă. Nu trebuie băgate în seamă! Eu 

mă conduc după zicerea aceea răsuflată, conform căreia „ După 60 de ani, dacă 

dimineaţa când te scoli nu te doare nimic, înseamnă că ai murit.” Prin urmare, să 

fim fericiţi că suntem încă în viaţă şi să ne bucurăm de ea! Ana, când o doare 

ceva, se tratează cu autosugestie. Zice: „Nu mă doare! Nu mă doare!” şi durerea , 

ruşinată că nu e băgată în seamă, îşi bagă coada între picioare şi dispare. Eu am 

încredere în doctori şi mă tratez cu pilule şi unsori, pentru că am în vedere şi  

bunăstarea şi fericirea bieţilor farmacişti. 

În vară, am fost la înmormântarea lui Şoşo, fostul nostru coleg şi prieten. 

Dumnezeu să-l ierte!. În predica sa, preotul,  printre altele,  ne-a fericit pe cei 

bătrâni pentru că am ajuns în pragul vieţii de apoi şi în curând vom fi acolo unde 

nu este „nici întristare, nici durere şi nici suspin”.  Eu sunt de părere să nu dăm 

pasărea din mână pe cea de pe gard şi să încercăm să fim fericiţi aici, pe Pământ. 

Sunt o mulţime de lucruri de care ne putem bucura. Să le luăm pe rând: 

Să ne bucurăm de familia noastră şi în special de nepoţi şi strănepoţi. Noi, eu şi 

Ana, avem doi nepoţi mari şi  o nepoată de trei ani şi zece luni, înfiată de băiatul 

nostru cel mic, pentru că soţia lui nu putea face copii. Fetiţa asta ne-a căzut cu 

tronc de cum am văzut-o şi se pare că şi noi ei. O iubim şi ne iubeşte. Sunt fericit 

de câte ori se lipeşte de mine, de câte ori mă pupă, sau când ne jucăm împreună 

şi mă mustră cu vorbele „Bunicule fii cuminte!”, dacă depăşesc măsura.  

Să ne bucurăm de natură! Împreună cu fiul nostru cel mic şi cu nepoţica de care 

v–am vorbit, am făcut, în vara asta, o plimbare printr-o pădure de lângă Târgu 

Jiu, acolo unde locuieşte el. E o pădure în care mergeam şi noi când locuiam 

acolo, şi de care ni se făcuse dor.  Nu cred că în raiul acela din ceruri e mai verde, 

că aerul de acolo e mai curat, că  păsărele de acolo cântă mai frumos, iar florile 

de pe pajişti sunt mai gingaşe!  Când a făcut natura, Dumnezeu şi-a dat din plin 

măsura talentului şi gustului său pentru frumos. Prin urmare, să ne bucurăm de 

ea că ne este tuturor la îndemână. 

Să iubim muzica, teatrul, dansul, literatura şi artele plastice. Sunt frumuseţile pe 

care s-au străduit să le creeze oamenii, şi au reuşit în cele mai multe dintre 
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cazuri. Să vă dau tot exemplu nostru, pentru că altele nu le am la îndemână.  

Aşa cum ştiţi muţi dintre voi, Ana este îndrăgostită de spectacolele de operă şi 

balet. Nu se satură de ele. A văzut de mai mult de zece ori unele spectacole şi nu 

se  dă în lături să le mai vadă, de câte ori are prilejul. Uneori reuşeşte să mă care 

şi pe mine la câte unul. Eu iubesc literatura şi mă străduiesc să scriu, aşa ca să 

mă aflu în treabă,  iar când reuşesc s-o fac sunt cel mai fericit om. Sunt fericit şi 

de câte ori îmi pică în mână o carte bună. Păcat că a doua zi nu-mi mai aduc 

aminte ce-am citit. 

Avem la îndemână şi sportul pe care dacă nu-l mai putem practica îl putem vedea 

pe stadioane sau la televizoare. Nu-i aşa că v-a fericit pe toate victoria Simonei 

Halep la Roland Garos? Mie mi-a stors lacrimi de bucurie. Mă bucur şi pătimesc 

de mult alături de ea. În vara anului acesta,  m-am uitat la meciurile de fotbal de 

la campionatul mondial din Rusia. În absenţa de acolo a României, care după 

cum se ştie a boicotat campionatul mondial, am ţinut cu Croaţia. Din păcate n-a 

reuşit să-i  bată, în finală, pe  cocoşii galici. Îl aştept cu nerăbdare pe cel 

european. După cum ştiţi, noi o  să-l boicotăm şi pe acesta! 

Şi, în sfârşit, să ne bucurăm unul de altul şi să ne simţim bine împreună. Să 

povestim, să spunem bancuri, să dansăm şi să ne abţinem să discutăm politică. 

Aşa cum mi se întâmplă mie, cred că vi  se  întâmplă şi vouă, adică să  nu-i  

putem suferi pe cei care n-au aceleaşi simpatii   politice cu noi şi să-i credităm ca 

fiind naivi şi neinformaţi sau informaţi dintr-o singură sursă. Să vă spun câteva 

cugetări, personale sau auzite de la alţii, despre politică şi politicieni ca să ne 

facem mai puţin sânge rău atunci când îi vedem ce prostii sau ticăloşii sunt în 

stare să facă. 

Politica este o femeie de moravuri uşoare, iar politicienii sunt copiii ei. Prin  

urmare, sunt nişte bastarzi, adică n-au tată.   Din păcate, unii dintre ei se poartă 

ca şi cum n-ar avea nici mamă. 

Politicienii sunt de două feluri: la putere şi în opoziţie. Noi îi plătim ca să se certe 

între ei. Ne plac sau nu ne plac, ei sunt, din nefericire,  un rău necesar. Unii se 

străduiesc să rămână în istorie, alţii să se căpătuiască. Se zice că fiecare naţie  îşi 

are politicienii pe care îi merită, sau, cu alte cuvinte: „Cum îi turcul îi şi pistolul!”. 

Dacă vrem ca ei să fie ei mai buni, să ne străduim  să fim şi noi, românii, mai 

buni decât suntem.  

Acum, fiindcă v-am convins în legătură cu tot ce mi-am propus, nu-mi rămâne 

decât vă urez un an bun din toate punctele de vedere! La mulţi ani! 
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 Dacă unul din genurile literare – la modă cândva – era cel epistolar, cred că 

ar fi timpul să se inventeze și unul al consemnării convorbirilor telefonice. 

  Asta nu doar de dragul invenției, ci mai ales, pentru faptul că se pierd 

astfel perle ale gândirii convorbirilor exprimate oral. 

  De pildă, convorbirile telefonice cu Ozi Ioil (de regulă el are meritul 

accesării), constituie pentru mine adevărate regale, nu doar prin varietatea 

informației, dar mai ales prin abordarea unor teme filozofice (mă rog, o filozofie 

mai de mahala, așa, mai la nivelul nostru). 

 Într-o joi de noiembrie, ceva înainte de prânz (după socoteala 

bucureșteanâ), m-a sunat din Ierusalim colegul și bunul meu prieten Ozi. După 

schimbul de informații despre vreme, în care ne-am plâns - și unul și altul – de 

seceta care bântuie pe la noi, dar și pe acolo, am ajuns să ne amintim de 

previziunile unor futurologi mai vechi despre criza de apă, ca una din cele mai 

cumplite care s-ar abate asupra planetei. În Israel, se dau, pe toate căile mass-

media, sfaturi pentru consumul rațional al apei (la baie, la bucătărie etc), dat 

fiind faptul că nivelul Mării Galilei – rezervorul principal de apă al întregului 

Israel – cunoscută și ca lacul Tiberiadei, a scăzut alarmant. 

 Trecem la alt subiect, pornind de la răspunsul meu la întrebarea lui Ozi 

despre colegi încă în activitate. După ce laud pe harnicii Gigica Sorescu, Marin 

Moise, Virgil Clapon (pe care mi i-am amintit pe moment), Ozi ține să-i felicite 

sincer, dar continuă cu o aserțiune care mi-a dat de gândit: la o anumită vârstă, 

după pensie, este bine să nu te cantonezi într-o muncă pe care ai făcut-o o viață, 

ci să-ți oferi plăcerea cunoașterii (să te informezi despre lucruri pe care n-ai putut 

să le cunoști, deși îți doreai). El, de pildă, urmează cursuri (plătite) despre marii 

artiști ai tuturor timpurilor, despre Biblie etc. 

 Din aceleași motive, urmărește selectiv emisiuni T.V. care sunt realizate pe 

baza unei documentări seriose. Astfel, a aflat, cu satisfacție, că turismul în 

România este într-o dinamică pozitivă (pe lângă peisaje mirifice – daruri de la 

Dumnezeu, se îmbunătățesc simțitor serviciile), a aflat, deasemeni, că tot mai 

mulți investitori străini vin în România și raportează succese, precum o doamnă 

din China, care a făcut o fabrică de biciclete – inclusiv motorizate  - de primă 

clasă calitativă în județul Hunedoara. (Iată domnule, că eu bucureștean, trebuie 

să aflu asta de la Ozi, din Ierusalim!) 

Limba română ca mijloc  

internațional de comunicare   

    O convorbire telefonică cu Ierusalimul relatată de Adrian POPA 
Sursa : MECANICII’61, Anul 15, # 147, ianuarie 2019 EE                                         Ozi JOEL 
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 Ajunși la „politețurile” despre sănătatea a lor noștri, aflăm că Erica face 

progrese cu repararea cotului făcut țăndări cu ocazia unei căzături „ mai de de 

mult” și acum face (chiar făcea când noi vorbeam la telefon) antrnamente serioase 

cu un fizioterapeut (de regulă, profesor de educație fizică). La momentul dat (al 

convorbirii noastre telefonice), antrenamentul fizioterapeutic ajunsese la faza „box 

cu mănuși”. Din motive de amiciție (vorbeam pe banii lui Ozi), nu i-am povestit 

prietenului meu, că am văzut un film american, în care o soție s-a antrenat serios 

cu un boxeur, după care l-a bătut măr pe bărbatu-su. 

 Nu se putea să nu pun întrebări despre Dany. Ei bine, am aflat noutăți care 

m-au bucurat nespus. Dany (burlac convins până în prezent) are o prietenă 

nemțoaică, din Berlin,. Se aud și se văd când vor ei, datorită tehnologiei secolului 

21. Dar cum nu s-a inventat încă și un substituit al pipăitului, Dany, din 

Ierusalim, cu prietena lui, din Berlin, se vor întâlni la Atena. Ei au toate 

aranjamentele puse la punct (ca turiști ai zilelor noastre), dar – cu totul 

suplimentar și întâmplător – Erika (implicit familia Ioil) are o bună prietenă, fostă 

colegă de facultate: pe Eleny, chiar la Atena. 

Nu se putea ca alde Ioil să n-o sune pe Eleny, să-i spună că Dany va ajunge la 

Atena cu prietena lui. La care, grecoica (rezidentă în România pe vremea 

„expulzaților lui Manolis Glezos”) răspunde în cea mai perfectă limbă română: „De 

abia aștept să-l văd!” La care urmează comentariul lui Ozi: „Și îți dai seama că se 

vor înțelege perfect doar pe românește”. Și Ozi era mândru. 

Dați-mi voie să mă mândresc și eu cu un astfel de coleg. 
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Expoziţia lui Kupka am vizitat-o în primăvară, însă am întârziat cu scrierea 
articolului din cauza incertitudinii cu privire la viitorul revistei ; nu înseamnă, 

după câte am înţeles, că acum a devenit roz, dar să sperăm. 
 
A doua, tocmai am vizitat-o, şi sunt încă sub impresia ei. Ca şi Chu Teh Chun, pe 

care am văzut-o în 2013-14, ambii au venit în Franţa când încă se mai putea, 
imediat după sfârşitul războiului formaţi ca pictori chinezi, au avut o bogată 

carieră internaţională, expunând până la urmă, după moartea lui Mao, şi în 
China. 
Ambii au primit Legiunea de Onoare, au fost primiţi în Academia Franceză şi au 

trăit peste 90 de ani. 
 

František Kupka (1871-1957), născut în Boemia orientală, a 
practicat pictura până la vârsta de 17 ani ca autodidact, după 
care s-a înscris la Şcoala de arte frumoase de la Praga, pe 

care a absolvit-o în 1891. 
Atras de marele renume al Academiei din Viena, în plină 
efervescenţă, şi de viaţa oraşului, se înscrie la cursuri de 

pictură, interesându-se şi de filozofie şi ocultism. 
In1896 se instalează într-un atelier în Montmartre, unde o duce foarte prost până 

în 1891, după care devine ilustrator pentru diverse reviste, face afişe pentru 
cabarete, participă la Expoziţia Universală la Grand Palais şi expune la secţiunea 
rezervată artiştilor austrieci. 

In 1904 participă la Expoziţia Universală de la St. Louis-USA, unde primeşte 
medalia de aur pentru "Epona ballade", Epona fiind o zeiţă celtică. 

In 1906 se instalează în regiunea pariziană, la Puteaux şi este numit membru 
corespondent al Academiei Cehe de arte şi ştiinţe. Se căsătoreşte în 1910. 
Inrolat voluntar în primul război mondial şi trimis pe front, este evacuat pe motiv 

medical. Militează pentru formarea unei armate cehoslovace în Franţa. 
In 1922 devine profesor la Beaux Arts şi predă cultura franceză studenţilor 
bursieri de origine cehă. 

In 1926 primeşte Legiunea de Onoare şi este numit profesor la Şcoala superioară 
de arte frumoase din Praga. 

In timpul celui de-al doilea război mondial se refugiază într-un orăşel pe Valea 
Loarei, unde soţia sa avea o casă. 
In 1946 expune la primul Salon al Noilor Realităţi, la care va participa în mod 

regulat. Se organizează o expoziţie la Praga iar Cehia achiziţionează circa 40 de 
lucrari. 
In1951-53 galeristul Louis Carré îi expune lucrările în galeria sa din New-York, 

iar Salonul Noilor Realităţi îl omagiază. 
Moare în 1957 de un cancer pulmonar. Anul următor, Muzeul naţional de artă 

modernă din Paris organizează o mare retospectivă în onoarea sa şi cumpără mai 
multe tablouri. 
 

František Kupka 

şi Zao Wou-Ki. 
 

Sursa: MECANICII’61, Anul 15, # 147, iauarie 2019 EE,                             Nicu SURUCEANU               
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Epona - ballade Bibliomanul 

Dna Kupka (se vede printre verticale) 

Contradansul 

Fără titlu 
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Jazz-Hot nr 1 Maşinism 

Localizare de module grafice nr 1 Amorpha. Fugă cu două culori 

Nud de bărbat  Portret de familie 
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Este considerat printre promotorii abstracţionismului, împreună cu Vassili 

Kandinski, Gino Severini, Piet Mondrian, Kasimir Malevitch, Auguste Herbin şi 
Robert Delaunay. 

 

 

Inceputul vieţii Gama galbenă Cromatică blândă 

Fără titluri 

Fără titluri 



23                      Revista MECANICII’61, An 15, # 147, ianuarie 2019 EE 

 

Zao-Wou-Ki (1920-2013), născut la Pekin într-o familie de 

intelectuali,  urmează cursurile Şcolii de arte frumoase din 

Hangzhou, unde este predată atât arta chineză cât şi cea 

occidentală. Modelele sale sunt Cézanne, Matisse şi Picasso. 

In 1941 îşi organizează prima expoziţie. 
In 1948 se instalează împreună cu soţia la Paris, unde 

pictează, expune şi în acelaşi timp îşi continuă studiile într-o 
academie de pictură. 

In 1951-52 expune în Franţa, Elveţia, Londra, SUA. 

In 1953-55 pictura sa evoluează şi devine abstacţionist 
liric. In anii urmatori călătoreşte mult, mai ales în SUA, unde 

este expus de un galerist cu care a încheiat legături, şi se face cunoscut în lumea 
artistică americană. 

In Franţa, cu ajutorul lui André Malraux, ministrul culturii, obţine 

naturalizarea în 1964. 
In 1972 vizitează China, pe care o găseşte profund schimbată de revoluţia 

culturală. Se reîntoarce, totuşi de câteva ori, pentru a-şi revedea mama, bolnavă. 

In 1980 primeşte prima comandă din partea statului, iar în 1981 îşi 
organizează prima expoziţie într-un muzeu de stat 

In 1985, vechea sa şcoală din Hangzhou îl invită să predea timp de o lună 
un curs profesorilor şi conservatorilor din ţară. Işi dă seama că mulţi rămăseseră 
la nivelul pe care îl avea el în momentul plecării. 

In 2002 este ales în Academia de arte frumoase, anul următor are loc prima 
retrospectivă la Jeu de Paume, iar în 2006 este ridicat la gradul de Mare Ofiţer al 

Legiunii de Onoare. 
In 2008 încetează să mai practice pictura în ulei. 
In 2011 se instalează în Elveţia şi se stinge din viaţă în 2013 . 

 
In expoziţia de la Muzeul de artă din Paris sunt prezentate doar opere de 

mari dimensiuni ale pictorului, de ordinul metrilor ; este indicat de utilizat toată 

suprafaţa ecranului la privirea lor. 
 

 
 

 

 

Triptic : Omagiu lui Claude Monet 
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Peisaj Noi doi 

Triptic, 1966 

Triptic : Omagiu lui Claude Monet 
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Peisaj Noi doi 

Triptic, 1966 

Tentaţia Orientului 
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In amintirea lui May – soţia lui, moartă la vârsta de 41 de ani 

Undeva în univers 
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 Dragă Dane, 

 Cuvântul ăsta îl pregătisem pentru a-l rosti în 19 decembrie trecut, la capela cimitirului Belu. Dar n-

a fost să fie și bine că a fost așa! Asta din două motive: primo, că ceea ce aveam a-ți spune ar fi interesat 

doar grupul colegilor prezenți acolo (profesorul Drăgănescu, Mirel Vanca, Radu Stoian, Doru Miron, Mihai 

Ene, Anda – reprezentându-l și pe Dan Ștefănescu și eu), care eram oricum în minoritate față de restul 

adunării întristate de prieteni și rude și în al doilea rând pentru că n-o mai făcusem niciodată, de teama că o 

să mă întrerupă un nod în gât. Colegul și prietenul Radu Stoian (noi doi fiind cioclii desemnați – aproape 

permanent – de promoție) poate să confirme. Am acceptat totuși să o fac fiindcă mă rugase Emilia și de 

dragul tău. 

 Eu țin doar să ne reamintim câteva secvențe de viață trăite împreună. (Ce bine ar fi fost să le 

depănăm joi 7 februarie anul ăsta, la octogenariat, când – sigur – ai fi avut completări!) 

 Din primii ani de când te-ai integrat anului nostru de Mecanici, te distingeai printr-o ținută elegantă, 

îngrijită (meritul era în mare parte al mătușii tale de pe Sabinelor), așa cum se mai remarca doar Nini 

Papaianu și puțini alți colegi. De atunci se închegase grupul nostru de prieteni: tu Dane, Fane Ticușan, Nini 

Papaiani, Petrică Olaru, Puiu Iancu (Doamne, „Unde sunt cei care nu mai sunt?”!), Mike Hitzig și eu. 

 Eu nu pot uita vizitele noastre la „Marea Neagră” (restaurantul de pe Grivița), unde cânta Eugenia 

Frunză și o tanti la saxofon, unde ne serveau chelnerii cu amalfi (pentru nepricepuți:  juma – vodcă și juma 

– vermut roșu), adresându-ni- se – încă de pe când eram în anul II – cu „domnilor ingineri”. Cred că acolo 

s-a întâmplat să-i bem banii de ciorapi ai lui Fane, cu promisiunea că mai e doar o săptămână până la bursă. 

 Să nu uit practica noastră de uzină din vara anului 1958, de la „Vulcan”, când la colocviul care se 

ținea la sfârșitul acesteia, tovarășul inginer Avram (viitorul ministru, pe vremea aceea șef Secție Cazangerie) 

voia musai să afle unde am jucat noi poker o vară întreagă, de ne-au dat „ăștia” studenți fruntași, pe baza 

pontajelor cu cartele personale, din care rezulta că noi plecam din fabrică după terminarea programului 

(firesc, fiindcă noi încheiam partida doar după ce auzeam sirena de fine a schimbului „unu”), în timp ce alții 

încercau tot felul de stratageme ca să plece mai devreme. În vara aceea, Dan Morărescu (coleg de al nostru 

la aceea dată) a pierdut la poker o superbă pereche de bocanci de sky (pe vremea aceea nu existau clăpari). 

Sigur, nu se poate considera această secvență printre faptele noastre de fală din studenție, dar este 

certamente un tablou al modului cum înțelegeam noi să ne petrecem adolescența și nu știu dacă printr-o 

minune ne-am recăpăta tinerețea, am proceda altfel. 

 Pline de bune intenții erau și întâlnirile noastre din sesiunile de examene – fie în sălile de desen de 

la mansarda corpului A din Polizu, fie din amfiteatrul din Calea Victoriei – pentru a învăța împreună și când 

cea mai mare parte din timp era acordat cu generozitate concursurilor de pick-uri (joc constând în săltarea 

cu piciorul, de cât mai multe ori, a unei mingi confecționate din cocoloașe de hârtie, la care Mitică Olaru 

era imbatabil ) sau de compus versuri, mici poezioare pe teme date (la asta și tu erai un adversar redutabil). 

 Dar, ne angajam și în treburi mai serioase. Prin anul IV ne-am înscris la o sesiune de comunicări 

pentru studenți (nu știu cine a avut inițiativa). Era vorba de conceperea unui dispozitiv de debavurare a 
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gradului rezultat în urma ștanțării rotițelor dințate de la apometre, destinat mecanizării unei operații ce se 

făcea manual. Ca deobicei (examene, colocvii etc, când „îngrășam porcul in ajun”), ne-am trezit cu zece zile 

înainte de simpozion că nu făcuserăm nimic. Ni s-a permis să lucrăm într-una din încăperile catedrei TCM, 

unde erau câteva planșete. Presați de timp, am fost nevoiți să lucrăm până seara târziu și chiar să rămânem 

peste noapte acolo (dormeam pe niște birouri). În toată săptămâna aceea, primul care venea dis-de-

dimineață la catedră (și ultimul care pleca seara) era domnul profesor Costache Popovici, cu obișnuitul 

trenci alb și cu „Sportul Popular” într-unul din buzunarele acestuia. Domnul Profesor ne întreba ce 

făcuserăm cu o zi înainte și ne mai dădea câte un sfat pentru continuare. În discuțiile astea matinale cu 

Magistrul, am aflat că dânsul citea doar ultima pagină din singurul ziar sportiv de la vremea aceea și anume 

rubrica „Fotbal pe glob” (sau cam așa ceva), unde urmărea rezultatele echipei Sheffield Wednesday, echipa 

sa din tinerețe, ca jucător profesionist, în timpul studenției (a doua) din Anglia. Diminețile petrecute cu 

profesorul nostru drag, s-au soldat cu un oarece premiu la acea Sesiune de Comunicări, dar mai ales cu o 

apropiere de nedescris de dascălul nostru. 

 Gașca noastră de învățat împreună s-a mai mărit cu Rodica Nicolescu, cu Nicu Suru (poreclit la 

vremea aceea „Mână Moartă”, datorită comportamentului său exemplar când asista – niciodată nu participa 

activ – la partidele de poker). Așa că în anii terminali isprăvile noastre erau mai plenare, mai surprinzătoare 

ca asociație. 

 Așa se face că mergeam împreună la mare, la munte, frăția noastră nu ținea cont de posibilitățile 

fiecăruia de a suporta costurile aventurilor noastre. 

  Făcusem un revelion la mare, având drept gazdă pe doamna Bazgan la Tataia  (cartier constănțean 

spre Mamaia), când – culmea nebuniei – am făcut pariu pe un kil de vodcă pentru o intrare în apa mării. 

Vara următoare am fost din nou oaspeții doamnei Bazgan, asaltând zilnic troleibuzele spre Mamaia, unde 

făceam plajă. 

 Și ca ultimă secvență de studenție, îmi amintesc escapada noastră de anul V (chipurile în excursie de 

documentare pentru proiectul de diplomă la uzinele brașovene), când am plecat la cabana Diham pentru 

vreo trei zile de sky. Acolo, la cabană, ne-a prins o ninsoare demențială de a înzăpezit muntele. O 

săptămână am petrecut-o  în cabană, pe mâncare asigurată de cabanier contra serviciilor noastre de spart 

lemne și băutură asigurată de noi. În loc de sky, am practicat sporturile „66”, „licitație” și „poker” până la 

saturație. 

După examenul de stat, am fost repartizați care cum s-a nimerit. Tu și Rodica Nicolescu la ELECTRONICA  

din Baicului, unde se făceau primele televizoare românești și unde v-am făcut o vizită, găsindu-mi motiv 

pentru o delegație în interes de serviciu. 

Mai apoi ne-am întâlnit de căteva ori la Institutul Național de Motoare Termice, unde eu eram un fel de 

director adjunct și când tu mă vizitai cu niște delicate probleme de serviciu (precum traforarea  de înaltă 

precizie cu C.N. prin electroeroziune a unor repere sofisticate), dată fiind funcția tehnică, precum și gradul 

pe care îl aveai (mi se pare că locotenent colonel).  

Bine înțeles, până în urmă cu ultimiii ani, erai prezent la agapele noastre și chiar la întâlnirile noastre lunare 

(ale absolvenților bucureșteni). Îmi amintesc astfel de întâlnirile „Mecanicilor ’61” de pe motonavele „lui 

Stănelu  Bone”, de excursia din Tunisia, din Bulgaria (Albena-Balcic) etc. 

Vezi cu câte amintiri comune pleci? 

Tu l-ai implicat pe ficioru-tu cel mic, pe Horia, în treburile promoției noastre, transformându-l în editorul 

primului volum (din cele trei al monografiei „Mecanicilor „61”.) 

 Eu sper ca „păcătoșeniile” tinereții noastre (eu le-am ales pe cele demne de spovedanie) să ne fie 

iertate mai ușor decât cele de bătrânețe, când mai ursuzi și mai ciufuți, amărâm și zilele celor dragi. 



30                               Foaie  de suflet lunară a Asociaţiei “Promoţia ’61 MECANICĂ”                    

 

Păcat că te-ai  înscris și tu printre cei ce au contribuit la subțierea rândurilor noastre, făcându-ne – fără voi 

– tot mai triste întâlnirile, deși suntem conștienți că acest proces de împuținare este în curs. 

 Ca să-l parafrazăm pe poet (care-ți plăcea și ție, Dane) te asigur că: 

  „Vom veni cu toții, 

  Vom veni pe rând 

                      Nu se ştie unde 

                       Nu se ştie când” 

 

Dumnezeu să-l odihnească în pace 
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