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MARȚI......
Scris de Radu GRUIA
......29 mai ! Hmm, parcă a fost ieri ! Să fi pătruns, fără să vrem, în câmpul
„gravitaţional” al vreunui curent de sorginte impresionistă ? Să fie responsabile
faimoasele – de acum – unde ELF (extremely low frequency) care ar putea fi
implicate – prin rezonare – în favorizarea unor comportamente psihice de care
noi, „subiecţii” chiar habar n’avem? Mă rog, nu ştim, nu ştim dar..le găzduim
ceace, oricum, ne legitimează suficient încercarea de a ştii !
Dar hai să „scotocim” un pic şi ipoteza cu impresionismul, a cărui definiţie de
dicţionar este: „ 2. mişcare artistică de la sfârşitul sec. XIX, bazată pe exprimarea
impresiilor imediate şi manifestând un interes deosebit pentru nuanţe, atmosferă,
fluiditatea senzaţiilor, lumină;”

Bingo ! Se pare că se brodeşte ! Pentru cine treaba rămâne totuşi în „clar-obscur”
am rugămintea să arunce o privire pe fotografia din manşetă: lumină, atmosferă,
senzaţii, nuanţe, câte personaje – tot atâtea mesaje - (adică impresii), pe adresa
privitorului! Dacă sunt mesaje, înseamnă că se şi înregistrează ! Şi dacă se
înregistrează, atunci pot să afirm că desfiinţează timpul! De la persoană la
persoană, se formează o adevărată „amprentă” psihică sau dacă vreţi,banala
amintire! Şi atunci, mă rog, pot să pun întrebarea : unde-i drăcovenia de timp ?
Şi uite-aşa, iese din penumbră şi AFIŞUL DE SPECTACOL pe care-l pregătim
pentru fiecare apariţie. „Decodat” impresionist, ne dezvăluie magnificul tablou
senzorial oferit de imaginea fiecăruia dintre noi ! Pentru a-l vedea şi percepe este
de ajuns să veniţi la întânirile noastre ! Succes !
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AFIŞUL SPECTACOLULUI
Foto: Nae ENESCU şi Radu GRUIA

Sanda şi Nicu Suruceanu.
Prezenţă cel puţin tot atât de plăcută pe cât este rubrica
semnată în fiecare apariţie a revistei.
„Hop şi eu !”, cu distincţie, Moşu’ DC !

Ani și Mirel Vanca. Ne oferă spontan ceva
rarisim în vremurile noastre: mulțumirea
de sine !
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Şefu’ ! Nu-i de glumit, nici de bârfit!
Le ştie şi le face! Cam pe toate care
merită. Cu restul, se distrează !
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Două „partenere” de gen: Coca şi Mihaela.
Vă rugăm atenţie: vedem tot, ştim tot şi
dispunem de o amplă capacitate de procesare !

Doi potenţial membrii ai CIFM !
(Consiliul Înţelepţilor Facultăţii Mecanică)
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Radu, Cavaler DT, Cu Nod Mare La Cravată!

Zi fastă pentru Corina! Faină poza! La mai multe ! !
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Performing „Duo YOG’s”: Big Nae and Potty George.
(apologizes for missing sticks and hats!)

Moșu’DC şi Ionel Stănescu.
Cu ochii’n patru !
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„Decanul” Caiaţă:
„Prin urmare şi-aşa deci, era vorba despre greci.....”
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Costel Marin :
Major General of Minor Business!
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Coca:
Same pretty women, but a bit sad !

Here it is ! Big Nae ! Our CTG’s Star !
What about Redford’61? What do you think?
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Ani şi Sanda,
Micro-ambient
cromatic! !!

Maestrul şi Criticul !
Dialog efervescent, inepuizabil, dar epuizant !
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Vedere parţială a „tribordului”.
Echipajul de punte, socializează !

Special team W3 in action!
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Dialog: Spicika clamează,
Bonelu’ ncasează !

-Moment de solitudine universitară!
-Marian lecturează....un şerveţel !
Oare ce-o fi pe el? Vreo hartă ? A mai fost unu’
care s-a jucat pe şerveţel! Doamne fereşte !
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Maurice Denis şi Edvard Munch
Sursa: MECANICII’61, Anul 8, # 5/69, iunie 2012

Scris de Nicu SURUCEANU

Muzeul Maurice Denis – Maurice Denis et La Bretagne.
In muzeul aflat în orăşelul St. Germain-en-Laye, muzeu pe care l-am descris
în numărul din septembrie 2010 al revistei, este prezentat publicului, printr-o
selecţie de 100 de tablouri, rezultatul activităţii pictorului în timpul verilor
petrecute în Bretania, unde a şi cumpărat o vilă la Perros-Guirec.
Maurice Denis, fiu de parizieni aflaţi într-o scurtă deplasare în zonă, s-a
născut la marginea Bretaniei şi a revenit aproape în fiecare vară în această
frumoasă regiune, plină de originalitate şi legende. Străbătând-o cu bicicleta,
apoi cu maşina, el i-a apreciat şi viaţa simplă şi obiceiurile şi credinţele
autentice, găsind în regiune un oarecare primitivism.
Şederile sale bretone se împart în viaţă de familie şi
printre care Paul Valéry, André Gide, Paul Sérusier, însă
treacă o zi fără să lucreze, aducând la St. Germain-en-Laye
realizat în timpul iernii. Contrar impresioniştilor,
instantaneitatea, Maurice Denis nu pictează niciodată după
schiţe, şi în mare parte după amintiri.

Seară de septembrie

primiri de prieteni,
artistul nu lasă să
schiţe şi proiecte de
cărora le critică
model, ci doar după

14

MECANICII ’61 POLIBUC # 5/69 iunie 2012 EE

Anemonele

Sf. Gheorghe şi balaurul

Muzele

Cele două fete

Procesiune de Paşti

Soţia lui Edouard Vuillard
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Baie la pelerinajul de Ste Anne-la-Palud

Bretone la mare

Văzură zânele debarcând pe plajă

Pe plajă

Bretania pictorului

Bărcile galbene
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Vedere din Plougrescant

Marthe şi Marie

Regată la Perros-Guirec

Portul Concarneau

Pe terasă

Visitation
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Centre Pompidou – Edvard Munch. L'œil moderne.
Expoziţia prezintă activitatea lui Munch (1863-1944) în
secolul XX, după expoziţiile avute la Berlin şi Paris şi după o
internare de opt luni pentru depresie nervoasă.
In 1912 expune la Köln împreună cu Gauguin, Van Gogh
şi Cézanne şi la Salonul de Toamnă de la Berlin.
In 1916 cumpără la Ekely, în apropiere de Christiania o
casă cu grădină şi pădure, unde va rămâne până la sfârşitul
vieţii, cu excepţia unor rare voiaje în străinătate pentru
expoziţii.
In 1940 Norvegia este invadată de Germania, cu care
Monch refuză orice contact. Arta sa va fi catalogată "degenerată".
Moare în 1944 în urma unei pneumonii; operele sale au fost donate oraşului
Oslo, fiind expuse în muzeul care-i poartă numele.
Mărturisesc că nu este tipul de pictură care-mi place. Aproape totul este
morbid, parcă şi natura tot aşa este. Nu speram să găsesc culorile fauvismului,
care s-a născut sub soarele Mediteranei, dar până şi expresioniştii nemţi, sau
mai puţin nemţi ca Macke, Jawlensky, Kandinsky au pus în tablourile lor mai
multă culoare. Şi chiar francezul Soutine, care are tablouri mult mai morbide, a
atenuat asta cu culoare când a pictat o bucată de carne putredă.
In fine, vă las să-mi judecaţi părerea privind ce urmează.

Muncitori întorcându-se de la lucru
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Femeie plângând

Cal în galop

Tânăra fată

Pubertate

Zăpadă proaspătă pe alee

Seara, strada Karl Johan
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Soarele

Cearta

Om negru şi galben în zăpadă
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Autoportret la 60 de ani

Autoportret la 80 de ani

Iedera roşie

Copii pe stradă
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JURNAL DE ENERGETICIAN (4)
Sursa: MECANICII’61, Anul 8, # 5/69, iunie 2012

Scris de Mirel VANCA

18.02.1982
Sarcina pe centrală 660 MW. În cursul dimineţii ne vizitează primul ministru
Ilie Verdeţ. Pe mine mă găseşte în camera de comandă a blocurilor 5,6, unde
supravegheam pornirea blocului 5. I-am dat raportul, conform uzanţei. I-am spus
că funcţionarea bună din ultimul timp se datorează cărbunelui bun şi suficient,
voind să înţeleagă că aceasta este o condiţie obligatorie pentru o astfel de
funcţionare. De la noi, primul ministru a mers la Combinatul Minier, unde a asistat
la Adunarea Generală a Salariaţilor.
21.02.1982
Este duminică. În sfârşit, după cinci săptămâni consecutive în care am fost
duminica în centrală, este prima duminică pe care mi-o petrec acasă. Dimineaţa mam plimbat în parc împreună cu soţia, după amiaza am văzut, împreună cu fiul
meu Vlad, filmul „Iankeii”, producţie englezo-americană, „un film astfel făcut încât
să placă la toată lumea” (am citat din revista „Cinema”)
22.02.1982
O clasificare a şefilor de la Bucureşti care ne vizitează centrala, se poate face
din punct de vedere a modului cum analizează situaţia din uzină atunci când ne
vizitează:
- tipul meticulos - întoarce situaţia pe toate părţile, scotoceşte în toate
cotloanele (ex. ministru adjunct Adrian Georgescu, activistul Partenie);
- tipul superficial moderat - intră numai în problemele care-i convin sau pe
care nu le poate ocoli (ex. ministru adjunct Dobrişan, dir. General Constantinescu şi
marea majoritate a şefilor);
- tipul superficialitate crasă – vine, spune câteva lozinci, îndeamnă şi
critică la modul general şi pleacă cât mai repede (Ex. ministrul Cocârlă Trandafir)
- tipul bau-bau – ameninţă şi caută cu tot dinadinsul să sperie (ex. ministrul
Gheorghe Cioară)
25.02.1982
Ieri a început o analiză a funcţionării economice a centralei pe anul trecut. Au
participat Partenie, Popovici Teofil Iliescu Tudor şi Stan Radu.
Popovici Teofil (zis şi Teofitil), este reprezentantul permanent al Ministerului
Construcţiilor de Maşini, în centrală. A fost director general în Ministerul Energiei
Electrice, director general al Institutului de Cercetări şi Proiectări Utilaje
Termoenergetice (ICPET), În prezent, este inginer principal (consilier) la ICPET.
Decăderea lui din ultima funcţie de conducere a survenit ca urmare a faptului că o
soră a sa a rămas în Occident şi i-a stricat dosarul. Ne este profund antipatic,
pentru caracterul său urât: minte, exagerează, pârăşte, lipsit de obiectivitate în
disputele furnizor –beneficiar. Nu neg că este inteligent, că reuşeşte, atunci când
vrea sau îi convine, să caracterizeze corect anumite stări de lucruri, dar, în
întâlnirile la nivel înalt, se pricepe să tragă totdeauna spuza pe turta MICM. În
ministerul nostru nu avem un bandit de talia lui, motiv pentru care pierdem multe
dispute cu furnizorul (P.S. Nu reuşeam să demonstrăm, satisfăcător, că
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funcţionarea necorespunzătoare a centralei se datorează în mare măsură calităţii
necorespunzătoare a utilajelor.)
Iliescu Tudor este şi el un „fost”. Fost inginer şef la Termocentrala Doiceşti,
pe vreme când, aceasta, cu cei 120 MW instalaţi ai ei, era cea mai mare centrală
pe cărbune din ţară. Fost şef de laborator la Institutul de Cercetări şi Modernizări
Energetice (ICEMENERG). Are origine „nesănătoasă” motiv pentru care azi este
doar inginer principal II la acelaşi institut, specializat în puneri în funcţiune, recepţii
de instalaţi şi, mai nou, optimizări de regimuri de funcţionare. Îşi petrece aproape
tot timpul în centrale şi foarte puţin cu familia sa, aflată la Bucureşti. Soţia lui e
casnică, are doi copii studenţi, şi îi prind bine diurnele de deplasare şi de timp
prelungit de lucru. Este un tip onest, priceput, inteligent şi simpatic, dar nu e „uns
cu toate alifiile” ca Popovici Teofil.
27.02.1982
La prima oră, sarcina pe centrală este 835 MW.
Alaltăieri, s-a accidentat grav, maistrul electrician Grofu Vasile. A introdus,
într-o celulă de 6 KV, un întrerupător cuplat. S-a produs un arc electric foarte
puternic care i-a provocat arsuri de gradul 3 şi 4 pe 25% din suprafaţa corpului
(mâini, faţă, fese, coapse).Începând de ieri, au început demersurile noastre şi ale
familiei lui, pentru a fi transportat la Bucureşti, deoarece, alţi doi arşi în centrală,
dintre care unul într-o stare mai uşoară decât el, au murit, în spitalele din Târgu
Jiu şi Craiova. S-a reuşit: azi după amiază a sosit o salvare şi un doctor din
Bucureşti care, mâine, o să transporte accidentatul la Spitalul Agripa.
28.02.1982
E duminecă. Sunt acasă. Dimineaţa am participat la şedinţa cu părinţii la
Liceul Tudor Vladimirescu. Am aflat că fiul meu Mihai, are note proaste la economie
politică: 4 şi 1 !!!!!
Sunt informat, din uzină, că maşina şi doctorul de la Bucureşti au plecat fără
să ne ia accidentatul, pretextând că nu sunt locuri în spital. Directorul comercial
Vaida, aflat în centrală, a făcut demersuri la ministerul nostru, fără rezultat.
Sunt imobilizat la pat de o criză de lumbago, intervenită din senin! Sunt vizitat
acasă de doctorul centralei, care îmi prescrie trei zile de tratament şi repaos la
orizontală.
Am primit de la mama mea, din Braşov, câteva articole decupat din „România
Liberă”, despre centrala noastră, scrise de M. Radian. Autorul a surprins corect,
câteva aspecte din viaţa centralei, şi a identificat , de asemenea corect,
împrejurările şi condiţiile în care ne desfăşurăm activitatea. Voit sau nu, a omis să
menţioneze aspecte legate de calitatea utilajelor, calitatea proiectelor, condiţiile
sociale, conjunctura economică naţională, concepţia românească de organizare,
calitatea personalului venit din şcoli, etc. Poate nici eu, la sfârşitul acestui jurnal,
nu voi reuşi să prind toate aspectele muncii şi vieţii noastre, astfel încât să pot da
un răspuns, o explicaţie, celor interesaţi de „cazul Termocentrala Rovinari”
4.03. 1982
Am revenit în centrală. Toată lumea este dezamăgită după înfrângerea de
ieri, pe teren propriu, a Universităţii Craiova de către Bayer München, scor 2:0!
Universitatea Craiova este echipa tuturor oltenilor. Ieri după ora 14 n-a mai lucrat
în centrală decât personalul de exploatare şi acesta cu urechile ciulite la aparatele
de radio. Restul personalului a plecat acasă să vadă meciul la televizor. Câţiva
norocoşi au făcut rost de bilete şi au văzut meciul pe stadion. Puţinii rămaşi în
centrală, printre care s-au numărat persoanele din conducere şi cei din minister şi
centrala industrială, detaşaţi la Rovinari, au văzut meciul la televizoarele portative
ale personalului nostru. (P.S. Exista şi aşa ceva!)
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Şi tu Mirceo ai plecat !
-confesiune virtuală la catafalcul lui Mircea
Ilioaia în capela Cimitirului Străuleşti 2 Sursa: MECANICII’61, Anul 8, # 5/69, IN MEMORIAM

Scris de Adrian POPA
Duminică, 3 iunie 2012

Nu ştiu cum făcuşi Mirceo, dar reuşişi (cu ajutorul lui
fiu-tău şi al Rodicăi) să ne aduni pe cei câţiva colegi ce
suntem aici : colegul tău maşin-termist Mirel Vanca – alias
Caft (din cauza unui conflict colegial ce l-aţi avut în cămin),
Radu Gruia, Nelu Stănescu, proful Florin Drăgănescu, Dan
Ştefănescu, fetele Rodica Nicolescu şi Nina Olaru (care au
încercat să te ajute în perioade de şubrezenie trupească pe
care le-ai trecut cu brio şi prin încăpăţânarea eroică ce te-a
caracterizat) şi eu, noi doi reîntâlnindu-ne la INMT, unde am
mai fost colegi încă peste zece ani. Cred că observaşi, sunt
aici vreo şase-şapte INMT-işti ; ei m-au salutat, m-au
întrebat despre foşti colegi, dar eu am recunoscut doar pe nea Pană, unul Tone şi
un Popescu.
Prin mijlocirea lui Marius, l-am cunoscut pe cumnatul tău (soţul sorii), de
la care am aflat că fratele tău de la Piatra e forte bolnav.
Să-mi fie iertat păcatul că în timpul frumoasei slujbe ţinute de preot,
împreună cu tânărul dascăl, mintea îmi fugea aiurea, la anii studenţiei şi la
parcursul tău profesional ulterior absolvirii.
În studenţie, te invidiam pentru atu-ul cunoştiţelor tale practice şi nu
numai, cu care veniseşi de la Piatra Neamţ, unde lucra la autobaza oraşului tatăl
tău, tu fiind un fel de „copil de trupă” al şoferilor de acolo. Ne uimea bagajul de
pricepere despre maşini în general şi motoare în special, noi (în mod cert eu)
văzând pentru prima oară în anul I de facultate un strung, o freză ; ce să mai
vorbim de motor ! Posesia acestei superiorităţi nu te-a infatuat ; din contră aveai
răbdare să explici colegilor ceeace ştiai şi o făceai chiar cu oarecare plăcere.
Ni s-a părut firească şi justificată reţinerea ta la catedră, după absolvire şi
cred că a fost cea mai potrivită cuplare absolvent – catedră la momentul 1961.
Dar firea ta exuberantă, marcată de un neastâmpăr incompatibil cu
obligaţiile unui asistent, nu te puteau ţine în „frâul catedrei”, unde aveai
impresia (din multe motive, justificată) că ştii mai multe decât colegii de acolo.
Aşa că Uzina de Autoturisme Piteşti, tânără şi ea în peisajul industrial al
României, ţi se părea raiul împlinirilor tale profesionale. Şi într-un fel, a fost : în
cei treisprezece ani de Piteşti, ai fost la început inginer tehnolog, după aceea şef
secţie coordonator, mai apoi director tehnic al Fabricii de Montaj şi inginer şef cu
probleme de Asimilări – Tehnică Nouă ; ai fost cooptat apoi la Institutul de
Cercetări şi Proiectări pentru Autoturisme, unde te-ai ocupat de asimilarea de
motoare de tip modern (chiar ai realizat unul de 1800 c.c.). În perioada ta de
Piteşti, ai avut coleg şi un „Mecanic ’61”, pe Lucică Voiculescu, care se laudă şi
azi că ţi-a fost subaltern şi că aţi colaborat foarte bine.
Dar a apărut în 1975, ceva nou şi mai aproape – ca ispite profesionale – de
visurile tale : Institutul Naţional de Motoare Termice în Bucureşti. De cum ai fost
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contactat, ţi-ai dat acceptul, deşi ai pus condiţii (erai stăpân pe referinţele tale) :
să fii sprijinit să-ţi formezi o echipă de rally.
Nu era o dorinţă izvorâtă dintr-un hobby neîmplinit ; din contră, la Piteşti,
fuseseşi căpitanul echipei de rally DACIA (cu componenţi valoroşi, campioni
naţionali) şi aveai în palmares – dacă nu-mi joacă feste memoria – un titlu de
vice- campion european. Acest hobby era de fapt o prelungire a preocupărilor
profesionale, fiindcă te ocupai personal de prepararea motoarelor de cursă, cu
încadrarea lor (performanţă – construcţie) în parametri regulamentari, dar şi cu
instruirea („prepararea”) competitorilor (la INMT, toţi cei pe care i-ai ales, ca
„selecţioner unic”, erau învăţăcei pentru cele trei competiţii republicane în care ai
înscris echipa : viteză – circuit, viteză – coastă, rally).
Fiind director adjunct – într-o perioadă – la INMT, am fost numit de
directorul general Valentin Cosoroabă să mă ocup de echipa de curse (în fapt,
sarcina mea – adică mi se dăduse mână liberă – era să satisfac cerinţele tale
Mirceo, pentru creearea condiţiilor de concurs – inclusiv echipa de mecanici, cu
toate cele necesare).
A meritat osteneala : echipa a câştigat mai multe concursuri (circuit şi
coastă), iar tu personal ai ajuns „Campion absolut de rally al României”. Am
participat şi eu la câteva etape ca „chibiţ” (însoţeam echipa de mecanici).
Doamne, cât de feroce erai cu coechipierii în ziua concursului ! de nerecunoscut
– în comparaţie cu zilele pregătitoare şi de după victorie, când erai bunul lor
prieten, sfetnicul lor, cel de la care se încărcau cu energie pozitivă pentru
competiţie.
Îmi amintesc (s-ar putea scrie o carte despre participarea echipei INMT la
cursele de automobile, participare care a început cu tine şi s-a terminat cu tine )
o secvenţă dintr-o etapă (la Deva sau la Baia Mare). Îl aveai drept copilot pe
inginerul Mihai Marinescu, mai tânăr ca noi. Pe traseu, care trebuia să fie liber
pentru desfăşurarea cursei, a ieşit de pe o stradă un autoturism şi aţi avut un
accident grav. Aţi fost internaţi amândoi – dar nu ştiu de ce – în spitale diferite.
Atât de puternic a fost şocul încât pe pieptul şi spatele lui Mihai erau desenate –
parcă cu vopsea neagră – amprentele centurii de siguranţă. Când am trecut să te
văd şi pe tine, doctorii erau înebuniţi fiindcă fugiseşi din spital (era musai să afli
ce face Mihai şi ce s-a întâmplat cu maşina ! ). S-or fi mirat alţii. Eu nu !
Să ne intoarcem la slujbă, unde pe lângă activitatea de proiectare în cadrul
Atelierului de Motoare pentru Autoturisme (condus de un alt „Mecanic ’61”,
Vladimir Hovnanian), ţi-ai putut da liber pasiunii tale în standurile de încercări,
unde ai avut o contribuţie majoră în pregătirea acestora, în echiparea lor cu
aparaturîă şi – bineînţeles – la testarea – cercetarea motoarelor (modele
experimentale, modele funcţionale, prototipuri) pe stand.
În 1985 (spre sfârşitul anului), eu am plecat de la INMT, fiind transferat la
ICPET. Din perioada inemetistă, mai am o amintire cu tine, care te defineşte ca
părinte, cât de mândru erai tu cu feciorul tău, Marius.
Era, cred, prin 1981 – 1982, când fiind membru permanent al CTE, mă
ocupam de turbine cu gaze. Într-o zi, intri la mine în birou cu un puşti (să fi fost
prin clasa a V-a, a VI-a), şi-mi spui : „ El e băiatul meu, Marius. Pe tine i te-am
prezentat până să ajungem aici. Vezi că-i o fire foarte curioasă. O să te-întrebe
câte-în lună şi în stele. Eu am treabă în stand, că avem de predat o fază din
contractul cu Institutul Central şi vine „şefa” de la ICCM”. (Era vorba de Rodica
Nicolescu). Rămaşi singuri, Marius a trecut imediat la atac :
- Cu ce vă ocupaţi voi CONSILIERII ? (Citise firma de pe uşă).
- Păi, uite, eu verificam acum proiectul unui motor cu turbină cu gaze pentru un
avion.
- Şi cum funcţionează ?
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Întind planşa cu o secţiune longitudinală prin motor şi încerc cu timiditate
(îmi era teamă că n-o să mă fac înţeles) să-i explic :
- Pe acelaşi ax sunt montate un compresor, o cameră de ardere şi o turbină cu
gaze. Aerul comprimat este introdus în camera de ardere, unde este injectat
combustibilul, obţinându-se gazele arse cu presiune şi o temperatură foarte
ridicate.
- Adică cu o entalpie foarte mare, mă întrerupe puştiul.
- (Haida, de ! Ia să fiu mai atent cu ăsta !) Turbina cu gaze antrenează axul
comun, care antrenează - la rândul lui – rotorul compresorului, care comprimă aerul
ş.a.m.d.
- Da, zice Marius, este similar cu turbosuflantele motoarelor cu ardere internă.
Decât că acolo gazele arse vin de la motor. Dar aici, la tine – şi-mi arată planşa –
iniţial, cine învârte rotorul compresorului ca să-i dea aer camerei de ardere ?
- Ei, zic eu (în gândul meu : am dat de dracu’ !) există un starter electric care
demarează procesul.
- Auzi ? Care-i diferenţa dintre turbo prop şi turbo reactor ?, mă chestionează
Marius.
- Păi, dacă pe axul motorului se pune în faţă o elice (încerc eu să fac faţă
canonadei) şi acesta a fost calculat ca puterea dată de turbină să fie mai mare
decât cea consumată de compresor, avem de a face cu un turbo-propulsor. Dacă nu
se instalează elice şi întreaga energie a gazelor arse, evacuate pe o singură
direcţie, conform principiului reacţiunii, motorul este împins înainte şi avem de a
face cu un turboreactor .
În gînd, mă întrebam : „Doamne ! Ce notă mi-o fi dat ăsta micu ?”Oarecum
satisfăcut, Marius trece la altă serie de întrebări. Dar când ajunge la „găurile
negre din Univers”, îl opresc politicos şi îi zic : „Auzi Marius, hai să mergem la
etajul III, la nenea Virgil (Virgil Clapon, n.n.), care a fost coleg de facultate cu mine
şi cu tata. El ştie mai multe ca mine despre astea, fiindcă e şeful atelierului care a
proiectat turbomotorul pe care l-ai văzut. Şi este şi moldovean de-al lui tac-tu”. Eu
am scăpat, dar ce-o fi pătimit săracu Virgil !Bineînţeles că ţi-am povestit – poate
mai detaliat – întrevederea cu ficeoru-tău şi cred că de mai multe ori. Doamne,
ce te mai umflai în pene ! Aveai cu adevărat cu ce te mândri. Şi ce e mai
important, e că nu te-a dezamăgit în devenirea sa profesională şi ca OM. Este
aici, lângă el, Ilioaia ăl mic şi mama lui. Dacă aşchia nu sare departe de pom,
vei fi mândru perpetuu şi în viaţa veşnică.
După INMT, drumurile noastre în viaţă au luat direcţii diferite. Dar când
ne-a venit mintea la cap şi am îndesit întâlnirile noastre, făcându-le chiar lunare,
ne-am mai revăzut. Ne-ai impresionat cu puterea ta de luptă cu boala, reuşind să
fii prezent şi cu centrul de greutate al corpului deplasat prin amputări.
Compasiunea, făcea loc admiraţiei noastre.
Dar acerbia bolii şi-a spus până la urmă cuvântul. L-am revăzut pe Marius
(puştiul de 13 – 14 ani de altădată) la Spitalul Central, când eu eram în vizită la
tine şi el (un domn în toată firea) venise să te externeze.
De atunci, prin Rodica – via Marius, am mai aflat veşti despre tine. Din
păcate, nu erau îmbucurătoare.
Oricum, în cei 74 ani de viaţă (i-ai împlinit pe 6 februarie a.c.) ai realizat
atâtea ca inginer, ca sportiv, că ai cu ce te mândri. Dar reuşita ta cea mai mare
se cheamă Marius şi familia lui.

Dumnezeu să te odihnească în pace !
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