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Apariţii recente ale membrilor cercului:

„Universul este ciclic, omul, la fel; doar Dumnezeu ne vrea exponenţiali".
Nicolae VASILE

NĂSCUŢI PENTRU A IUBI

Revista GÂNDUL ANONIMULUI

Nicolae VASILE

Constantin MOCANU, profil spiritual
L-am cunoscut pe „Decanul”, așa cum l-am numit în perioada studenției mele și ulterior,
datorită mai multor mandate ale sale în această poziție, chiar din prima zi a examenului meu
de admitere, în sediul Politehnicii de pe Calea Victoriei, astăzi inexistent. Era președintele
Comisiei de Admitere pe întregul institut (Politehnica se chema atunci Universitatea
Politehnica din București), fiindu-i recunoscute astfel şi calitățile organizatorice, și fusese
chemat în sala de examen în care eram pentru că se constatase o eroare în subiectele
propuse candidaților. Pe vremea aceea, admiterea la învățământul superior reprezenta una
dintre cele mai strict urmărite activități din domeniul educației și orice neregulă, care ar fi putut
da naștere unor reclamații, stârnea un adevărat scandal.
Incidentul s-a rezolvat în vreo jumătate de oră, dar, personal, ca unul care abia trăia cu
speranța să devină student, am rămas impresionat de distincția bărbatului cu părul alb, plin de
importanță, despre care aflasem că este și decanul facultății pe care tocmai alesesem să o
urmez. Nu i-am intuit atunci dimensiunea sa umană.
Prima întâmplare în care l-am văzut în acțiune a avut loc chiar în anul întâi, legată de spaima
bobocilor electrotehniști, desenul tehnic, produsă de un cadru didactic excesiv de zelos, care
îi chinuia cu fel de fel de chichițe. Ajunsă la faza de război deschis, imposibil de suportat,
disputa devenită cunoscută și la nivelul conducerii facultății s-a adjudecat sub arbitrajul
decanului, cu un aport substanțial din partea coordonatorului de an, profesorul Marcel
ROȘCULEȚ, în favoarea studenților. Zeci de colegi din generațiile anterioare mi-au mărturisit
plăcuta surprindere pentru faptul că noi am rezolvat acea problemă abuzivă care dăinuia de
mult timp, iar alții, din generațiile următoare, ne-au mulțumit că au scăpat de niște potențiale
neplăceri.
Din anul al doilea, am început cursurile cu profesorul MOCANU; trei semestre de bazele
electrotehnicii: teoria circuitelor, teoria câmpului și teoria tensorială a electromagnetismului. În
ultima parte, am participat la o prezentare magistrală a generalizării matriciale a legilor
electrotehnicii și, prin consecință, demonstrarea teoremei generale a energiei în câmp electric
și magnetic, care, spunea profesorul, ar trebui să poarte numele lui Remus RĂDULEȚ, cel
care a realizat pentru prima dată această demonstrație.
Avea o expunere foarte concisă și clară a ideilor, făcea niște desene de specialitate
impecabile, folosind cretă colorată, astfel încât până şi femeia de serviciu spunea, după un
curs, că îi este milă să șteargă acele „picturi” de pe cele douăsprezece table.
Era interesat de părerea studenților despre conținutul cursului său, pe vremea când nu exista,
ca azi, o procedură privind colectarea opiniei acestora. Am făcut parte dintre studenții pe care
i-a convocat să citească în fază de manuscris, cele două volume monumentale, Teoria
Circuitelor Electrice și Teoria Câmpului Electromagnetic, care sunt de bază și azi în predarea
acestor discipline în facultățile de inginerie electrică din România.
La curs, făcea adesea glume, remarci inteligente, referitoare la diverse situații ale momentului.
Erau cunoscute discuțiile amicale, dar înțepătoare, pe care le avea cu Suzana GÂDEA,
prorector în acea vreme, dușman declarat al pletelor purtate de studenți, la modă atunci. Cu
ocazia unei întâlniri, i-a reproșat:
- Domnule decan, studenții de la Electrotehnică au un păr de parcă ar fi Vlad Țepeș!, la care a
răspuns prompt:
- Și, doamnă prorector, Vlad Țepeș nu este un personaj demn de stimă? Ca urmare, ne-a
sfătuit:
- Dacă vă simțiți cu musca pe căciulă și vă întreabă cineva, prin curtea Politehnicii, la ce
facultate sunteți, să spuneți că la Chimie.
Deși, ca administrator al facultății, profesorul Constantin MOCANU era foarte exigent, având
ceva milităros în comportamentul său, probabil o influență a anilor în care a predat
electrotehnica și la Academia Militară, am simțit totdeauna aplecarea sa umană reală spre
înțelegerea problemelor studenților, căutând să înlăture pornirile unora dintre cadrele didactice
spre anumite abuzuri.
Și, ca să terminăm în tonul hazliu, așa cum îi plăcea să privească viața, rememorez ultima
întâlnire cu dumnealui, pe imensele culoare ale Aeroportului Heathrow din Londra, alături de
profesorul Răzvan MĂGUREANU. Veniserăm împreună de la București şi mergeam agale
dinspre terminal spre holul central, trăgându-ne geamantanele. „Decanul” pășea gânditor și
comenta:
- Mai este un român pe aici!...
Nu știam ce vrea să spună!... Mai trece un timp, după care, iar comentează:
- Se ține după noi!...
Iar nedumerire!... Nu înțelegeam rostul acestor remarci. După un timp, continuă:
- Doamne!... S-a spart sticla cu țuică din geamantanul meu!...
Așa era profesorul Constantin MOCANU!...
Nu a fost numai profesorul nostru, ci profesorul profesorilor noștri. Ne vom aminti totdeauna
cu plăcere și apreciere de eficacitatea, corectitudinea și umorul domniei sale.

Ioan
GANEA-CHRISTU

ATENŢIE LA
SCRISUL DE MÂNĂ!

Scrisul de mână, sau poate mai bine zis – scrisul cu mâna, sau şi mai bine zis - scris – cu
un obiect specific din categoria cretă, pană, toc, creion, pix, stilou, carioca, marker, pensulă
etc. pare să devină istorie.
Aşa cum istorie este celebra semnătură a lui John Hancock de pe Declarația de
Independență a Statelor Unite ale Americii din 4 iulie 1776:

De altfel, pe 23 ianuarie (ziua de naştere a renumitului om de stat) se sărbătoreşte Ziua
Internaţională a Scrisului de Mână, o sărbătoare nu tocmai cunoscută sau suficient
mediatizată.
De vină, dacă ar fi să acceptăm că e vreo vină a cuiva, ar putea fi a celor care au scos
caligrafia din programa şcolară, apoi a impunerii tehnicii de redactare prin care o banală
cerere, de exemplu, după ce „s-a bătut la maşină” o perioadă destul de îndelungată, acum,
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Acrostih aniversar*)
(Literar ing 2013-2019)

La cea de-a șase-aniversare,
Iau inginerii „notă mare”.
Trecură anii cu foloase,
Ei au adus din plin „prinoase:
Recenzii, poezii și proză,
Au dem onstrat că „lira”-i roză!
Răpusă e monotonia,
Irupe magic armonia,
Ne concentrăm către m ai bine,
Gândind la anul care vine!
*)

La 1 aprilie 2019, Cercul Scriitorilor Ingineri
din AGIR a împlinit șase ani de activitate

Ionel SIMA

Ger în flăcări

Se încălzea gerul
La flacăra lumânării!
Înghesuit,
Trece în unde!...
În flăcările lumânărilor
De peste sistemul corpuscular.
Flăcările
Îngheţate de simţul glaciar,
Fierb în sita nuanțelor
Rezonând ecoul undelor
Ajunse pe portativul gusturilor exotice
Într-o neexagerată cuminţenie.

Nicu
DOFTOREANU

TANGOU precis...INDECIS
Ce dificil să fii copil!
Primejdios de rușinos și instabil,...mereu fricos,
Crezând că dacă mergi tiptil
Să detașezi sau să maschezi
Din viață partea-n care crezi
Că vezi în cameră „cai verzi”
Cum se strecoară din dulap
În umbre ce își fac de cap,
Nu vei mai fi prăpăstios ...
Ci declarat un ...CURAJOS!
Acum perioada s-a-ncheiat
Deoarece s-a luminat
Și pentru „monstrul” de sub pat!
Nimic din tot ce te-a speriat
Nu îți mai pare-adevărat...Așa că iute ai uitat
Și-ai exclamat entuziast:
Nu-i dificil să fii copil!
Când ești abil și-nveți pe loc
Că timpul ăsta-i cu noroc,
Fiindcă tu poți să faci un pact
Cu însuși monstrul de sub pat!
Ce are-un stil ce îi amuză
Pe toți adulții ce te-acuză...
De mici greșeli care n-au scuză
Deoarece fiind indecis ...
Precis nu faci nimic permis
Așa cum ai promis subtil
Când n-ai mai vrut să fii copil!
Și-n jocul instabil tăcut,
Te-a prefăcut în ...NOU NĂSCUT!
_____________________________________

aproape obligatoriu, „se bate la calculator” şi se printează. Poate nu e rău să standardizăm
tehnoredactarea, se poate citi mai uşor, se poate reveni asupra textului, nu mai e nevoie de
efortul şi cheltuiala multiplicării unui material, se poate stoca/memora sau aranja mai estetic în
pagină ş.a.m.d.
Dar ce ne facem când suntem nevoiţi să completăm formularele birocratice, tipizatele de la
majoritatea instituţiilor administrative? Să notăm pe loc o adresă, ori o informaţie?... Dar când
n-avem net sau, şi mai grav, n-avem curent?... În această situaţie totul pare paralizat.
Oamenii, mai ales tinerii, s-au dovedit de multe ori – dezorientaţi.
Efectele se văd, fie la elevii care vrând-nevrând sunt obligaţi să „mâzgălească” ceva, (în
multe cazuri, la orice nivel, să copieze dintr-o carte un paragraf) pentru care profesorul, dacă
a înţeles ce au „scris”, să le poată da o notă de trecere, fie la doctorii care scriu reţete (se pare
că mereu sunt grăbiţi!) pe care nu le înţeleg nici farmaciştii (doar nota de plată e a naibii de
lizibilă!).
Dar, în egală măsură, aceste efecte se constată şi la scriitorii care mai dau manuscrise la
tipar, iar la apariţia / lansarea festivă a produsului cadorisesc cu generozitate scurte autografe
neinteligibile. Nu mai scriu despre procesele verbale al poliţiştilor, pentru că au devenit ceva
banal ca şi chitanţele emise de către majoritatea administratorilor de bloc (dar aceştia au cam
dispărut pe cale naturală).
Specialiștii spun că una dintre cele mai eficiente metode de a învăța ceva (de a citi și a
reține) este să scrii informațiile de mână. Sunt de accord. Aşa am învăţat, fără să-mi sugereze
cineva, aşa am simţit şi mi-am scris informaţiile cât mai clar, ca pentru mine. Aşa a fost şi-n
rarele cazuri în care mă bătea gândul să apelez la renumita fiţuică… În urma elaborării micii
sinteze, de cele mai multe ori nu mai era nevoie să-mi consum energia cu ascunderea ei, căci
scrisul de mână pe micul suport m-a ajutat în învăţarea conţinutului.
Şi tot aşa am scris în studenţie zeci de cursuri la indigo (în 3-4 exemplare!) pentru colegii
de grupă care îmi solicitau acest „mic” serviciu.
Unii nostalgici cu vârsta de peste 50 de ani (ca să folosesc o sumă rotundă) mai păstrează
în memorie, dacă nu şi prin biblioteci, nelipsitele oracole din perioada adolescentină, unele
adevărate bijuterii, atât prin formă (scris de mână cu floricele, chenare şi inimioare!), cât şi
prin conţinut (versuri, caracterizări, impresii, declaraţii de dragoste etc. adunate în caietele de
200 de file), care circulau oarecum clandestin, într-un anume cerc de prieteni.
Bileţelele liceenilor sau telefonul mobil constituie suprema armă cu care se (mai) fac
cuceriri sentimentale, fără sentimente şi fără diacritice...
După alţi specialişti, nu e suficient să scriem de mână, ci să scriem oricum, dar corect și
normat, respectând regulile ortografiei și punctuației.
De acord şi cu aceştia. Dar cine mai poate să fie perfect?!

Corneliu
CRISTESCU
Florin GRIGORIU

ÎNDRĂGOSTITUL

(Biblia: „ Anii omului şaptezeci sunt,
optzeci pentru cei sănătoşi şi puternici,
restul ...chin şi durere!”)

-Te iubesc în vară,
Te iubesc pe ger...
- A ta soțioară?
- Vanover?

Fără de tine,
Tare-mi este greu...
- Poate va fi bine,
Dragul, dragul m eu!
___________________

RONDELUL ZORILOR

DINCOLO DE MIEZUL NOPȚII
Croindu-mi cale printre ochiurile dantelei de parfum și gândurile negre care mă asaltau, am
ajuns-o din urmă.
- Tu nu crezi că Minciuna este un complex de Adevăruri?
- Fii atentă! Când Lucifer a înţeles că omenirea, decapitând Minciuna va decapita Adevărul
şi va descoperi Dreptatea, Tatăl Ceresc l-a îndepărtat! Aşa e scris în Biblie...
- Parcă am fi într-un film de ficţiune, cu tema Pace și Frumusețe, oftă Matilda.
- N-aș zice, mai ales că implicațiile profunde ale vieții pretind mai mult. Dacă Domnul, prin
acel Fiat lux, a lansat un mesaj criptat, bazându-se pe faptul că niciodată nu va fi descifrat de
oameni? Nu seamănă perfect cu ceva din mitologia greacă: focul răpit zeilor de Prometeu şi
dat oamenilor, focul fiind...lumina cunoaşterii?
...Lumină, da... lumina cunoaşterii.
Nu-i o situație tragică, sau eu n-o înțeleg just? Zeiţa Dreptăţii este legată la ochi? Oare de
ce?
Omul, sacrificiu absurd pe altarul indolenței, nu mai înseamnă azi decât adulter sau
homosexualitate; Sodoma şi Gomora ... Lumea nu mai caută Fericirea, lumea caută Plăcerea!
Concluzia: lumea nu se mai teme de ... Teamă. Iisus a înţeles acest deziderat al omenirii şi de
aceea Dumnezeu L-a lăsat să moară pentru oameni. Apoi, realizând că înviindu-L şi-L va face
aliat, L-a luat de-a dreapta Sa. După trei zile însă, Iisus a revenit printre oameni, arătându-se
ucenicilor Săi.
- Vrei să mă convingi că și noi facem parte din turmă?
- A, noi nu! Și nici colonelul Tăutu, vecinul de la etajul patru care, într-un acces de furie, și-a
împușcat soacra cu arma din dotare.
- Să lăsăm astea, nu avem cum să intervenim în viețile altora, și nici nu trebuie!
- Nu trebuie sau nu se cuvine? În aer se simte mirosul corupţiei. Curând vom asista la un
dezastru politic mondial! Trebuie să protejăm Dreptatea chiar şi de cei care o propovăduiesc!
Braţul Secular, Inchiziţia, ascundea sistematic Dreptatea, căutând un Adevăr inexistent, astfel
că, de la o supunere formală s-a trecut la una obligatorie.
...- Pentru mine-i totuna!
- Cred că ești nebună, deși nu pari.
- Vrei să-ți spun cum văd eu viața dincolo de zidurile sumbre și porțile zăvorâte ale
egoismului tău feroce? Îmi vine să te pălmuiesc în public, dar mă abțin, deoarece mi s-a
recomandat, spre binele meu, să-mi controlez orice impuls. Cum se face că după două
săptămâni te-ai gândit să mă cauți, fie şi prin intermediul unei şedinţe de spiritism?
Am zâmbit, sigur că răspunsul meu o va surprinde, mai ales că Matilda nu era decât o
victimă a propriilor sale vorbe.
- Tu, Mati, nu te încadrezi în tiparele femeii considerate normale de această adunătură care
se autointitulează societate. Pe mulţi, sorţii îi dezavantajează!
Mă privea și lacrimile îi curgeau pe obraji.
- Răule! De ce nu ai venit când eram vie? Ar fi fost minunat ...
- Posibil, posibil, dar sinuciderea ta, o mișcare nemaipomenită, între noi fie vorba, de-a
dreptul fantastică, a făcut imposibilă orice manevră de resuscitare!
Tolănit în fotoliu, distrat, urmăream bălăceala cuburilor de gheață în paharul de whiskey,
făcând tot soiul de analogii, când, pe marmura biroului, s-a conturat chipul marelui Oscar
Wilde. Purta în ochi nefericirea! Singure, paginile cărții s-au deschis la Balada temniței din
Reading, îndemnându-mă la citit, iar ziua, ca un sentiment de vinovăție, se furișa în văzduh:
Stejari și ulmi dau Frunze verzi
Când se dezgheață glodul;
Doar Furca poartă mugur om
Când lațul strânge nodul;
Un om ce, tânăr sau bătrân,
N-apucă să-și dea rodul.
____________________________________________________________

Ovidiu ȚUŢUIANU

Beți țuică!
După analize ce-au durat mulți ani,
Vine-o veste bună, de l-americani.
Cică țuica noastră, cea din prune coapte,
Este o „minune” și n-o spun în șoapte!
Populara țuică, poate anima
Bila și stomacul, dar și inima.
Scade tensiunea și colesterolul,
Chiar la el, ficatul, pozitiv e rolul.

Iată că bunicii astfel nu greșeau,
Când ajunși la boală, țuică „picurau”,
În diverse leacuri, de era nevoie,
Beau „medicamentul”, chiar de bunăvoie.
Așadar române, nu mai bea prostii,
Whisky, Coca Cola, meargă pe pustii!
Și începe veșnic masa românească,
Cu a noastră țuică, cea dumnezeiască!
Însă vezi, ai grijă, dacă vrei succes,
Nu-ți umple tu burta cu țuică-n exces,
Căci atuncea, vere, apriga licoare,
Din remediu fi-va o otravă tare!

În anii tineri cochetam cu viaţa,
Şi se-ntâmpla să uit de Dumnezeu,
Dar, uneori, Destinu-şi schimbă faţa,
Căci viaţa nu-i aşa cum credeam eu.
Speram şi eu să am o viaţă lungă,
Cu bătrâneţe plină-n sănătate,
Cu timpul, anii-ncep ca să se strângă,
Şi-am înţeles că nu mereu se poate.

Doamne, iar ești mică,
M a r e - a l m e u m i s t e r!
- Sunt o rândunică,
Ești un cavaler...

Mihai HORGA
Horia
CRIOS

TEAMĂ DE BĂTRÂNEŢE

-Te iubesc cu frică,
Te iubesc mereu,
Dragă Veronică!
- Dragul m eu!

Se ştie, anii omului sunt şaptezeci,
În Biblie, de mult, aşa se scrie;
Se apropie această vârstă, deci,
Să fim atenţi. Destinul se rescrie!
Mi-e teamă de o bătrâneţe scurtă,
Să nu-mi dea timp să cuget despre viaţă,
Mi-e teamă de o bătrâneţe brută,
Cu urmele durerii adânci pe faţă.
Mi-e teamă de o bătrâneţe care doare,
O bătrâneţe-n boală, rea, hapsână,
O bătrâneţe-n care se şi moare,
Chiar dacă ai ce trebuie la ...mână.

Ochii verzi de mure crude
Stropi de rouă îți răsfață
Deșteptându-se le viață
Și-ale țâțelor agude
Ca-n povești cu paparude
În zori, dis- de- dimineață
Ochii verzi de mure crude
Stropi de rouă îți răsfață
Iar înțepături de gheață
Pe domoale curbe nude
Îți fac pielea să asude
Curățind de-a nopții ceață
Ochii verzi de mure crude.
_________________________

Aplecat
Aplecat
și bine dispus
să simt povara lunii
...scântei cristaline
transcend clipa
și e mai bine
decât să
mă limite z la amintiri.
Lacul ascunde tăceri de
moarte
și lebăda strigă ultimei
sclipiri.
Parfumea ză iarba
și salivă este pământul
c e a r e g u s t d e f i e r,
ecranea ză ori zontul
și închide ochii
ultimei cortine
fără aplau ze.

Iar de va fi să trecem pragul scris,
Bătrâni fiind, să ne rugăm mereu,
O viaţă-n sănătate-ar fi un vis,
Ce poate să ni-l dea doar Dumnezeu!
_____________________________

Luca CIPOLLA

Piegato
Piegato
e ben disposto
a sentire il peso della luna
...scintille cristalline
trascendono l'istante
ed è meglio
piuttosto che
limitarsi alle memorie.
I l l a g o c e l a s i l e n zi
di morte
e il cigno stride all'ultimo
bagliore.
Profuma l'erba
e saliva è la terra
che sa di ferro,
scherma l'ori zzo nte
e chiude gli occhi
all'ultimo sipario
s e n z' a p p l a u s i .

____________________________________________

Dorian
IONESCU
PASCAL
Luni 18 martie 2019, ora 14:32
Bucureşti – România

Al doilea cântec al lui
Overmind
D r a g ă M a r i a Ve c e r a ,
Te s u n p e t e l e f o n u l s c u r t
Eu, Napoleon Bonaparte
„Pârcălab”.
Eşti o fem eie puternică,
Ştiu.

La evenimentul literar artistic din cadrul
cenaclului literar „ CENACOLO” din Reşiţa,
susţinut de omul de cultură medic Romeo
DUMITRESCU, doamna Doina BÂRCĂ a
prezentat revista UNIVERS INGINERESC
cu suplimentul LITERAR ING, oferind
participanţilor mai multe exemplare.
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