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MARȚI ....

Scris de Radu GRUIA

31 iulie 2012 ! Încă un iulie. Al 8-lea de la .....Începuturi ! Adică din 2005.
Cu necesara menţiune că, pe atunci era o...Joi, detaliu desigur nu foarte semnificativ: tot iulie, tot ultima din lună, tot spectacol, deşi atunci îi spuneam
„adunătură”. Mă rog. Ar fi totuşi o mică problemă: în arhiva noastră de pe site, în
2005 figurează un singur număr, „Nr. 11&12 – noiembrie-decembrie 2005”
dar se
poate afla cu uşurinţă dacă numărul din luna iulie a primului an al revistei, a
apărut sau nu.
Deşi multe s-au schimbat – cu timpul nu se poate negocia – au rămas destule
cărora li se poate atribui simbolul matematic C (constantă). Desigur, principalul
fenomen căruia i se poate atribui simbolul cu pricina, este interesul pentru idea
întâlnirilor periodice de frecvenţe mai joase sau mai înalte. Lumea (noastră) s-a
dovedit a fi acaparată de idee; desigur, au existat un număr de excepţii, uneori
motivate, alteori nemotivate. Dar pe deplin justificate în baza criteriului liberului
arbitru. Aşa că „lucrarea” a debutat - să zicem în stil clasic – cu întâlniri la 10
ani, apoi au apărut întâlniri acoperite de pretexte plauzibile cum ar fi „turneul
cârciumilor” ( cu precădere vrâncene, terminat la Soveja), revelioanele pe Dunăre,
pe navele lui Herr Bone, traseu scurt – Portul fluvial Giurgiu ± 10 Km – de obicei
în aval, marea aventură din 2002 – delicioasă dealtfel – Giurgiu → Budapesta
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(Viena), pe nava Carpaţi, (ce de peripeţii, isprăvi şi amintiri !), revelioanele de la
după retragerea lui Herr Bone şi în sfârşit, întâlnirile lunare de la
Select, locaţie care a făcut istoria pentru noi, ulterior botezate de către mine
„spectacole de amatori”, care au loc fără pauze şi în prezent, dar pe alte „scene”.
Dintre „ constante”, este musai să menţionez verdictul dat scurgerea timpului în
speţa „ DA au BA subiectelor politice în Asocaţia noastră şi Revista aparţinătoare”. Verdictul a fost dat în favoarea Domnului De Călugăreni, care s-a
pronunţat ferm, de la început, pentru BA ! Am fost unul dintre cei care, ţinând
seama de calitatea şi aptitudinile „promoţionarilor”, am optat hotărât pentru DA.
Am crezut că durata legăturilor, asumarea acelui moment din viaţa noastră,
care ne-a oferit şansa unică să ne evaluăm reciproc direct şi sincer, ar putea fi
necesar şi suficient pentru a ne conferi imunitate la abordarea subiectelor de
politică „vie”. Am greşit. De-a lungul timpului, am avut schimburi de opinii în
care m-am străduit să ofer, cu neştirbită bună-credinţă, argumente proprii
pentru „desluşirea” unor luări de poziţie, confuze dacă nu malefice prin
conţinutul lor. Într-un târziu, am ajuns la concluzia că mă aflu în faţa unor
mercenari. M-am autogratulat cu epitetele de rigoare şi am sunat retragerea.
Apoi am zis: Bravo Moşule ! Ai avut dreptate!
Tot constant a rămas şi numărul „suporterilor” atestaţi participanţi la
spectacolele lunare. Legitimaţi prin prezenţa lor, pe care o calific drept asiduă,
aceştia izbutesc să menţină cvorumul (termen „la zi”, sâc!) la un nivel onorabil
(20-25), pentru obţinerea unui rating atractiv. Desigur, în acest scop, disponibilul numeric existent se rulează continuu în proporţie de 20-30 %, restul fiind
acoperit de „nucleul dur”, format de sufletiştii care lipsesc doar arereori de la
vreunul din spectacole. Vă puteţi convinge verificând „distribuţiile” prezentate în
fnalul „cronicii” mele!
Dar să revenim la ultimul nostru spectacol. Ca de obicei, evenimentul a
convins. În primul rând data a corespuns – fericit – cu aniversarea lui Calypso,
Bossul asociaţiei. Care a hotărât să serbeze, bineînţeles cu numeroasa sa familie
- Domnul să le dea fericire – dar şi cu ...noi, la InterMacedonia ! Ei bine, vă
puteţi da ,desigur, seama că acest fapt a potenţat favorabil spectacolul nostru.
Am avut parte de momente cu adevărat faste, bună voie şi confort ambiental.
Nu ştiu dacă are vreo legătură cu evenimentul, probabil că da, prezenţa lui
Şerban Teodorescu, coleg care de obicei nu participă la „spectacolele” noastre,
a reuşit să creeze chiar emoţie ! Mă rog, cel puţin mie, pentru că văzându-l
printre noi, mi-a apărut imaginea Grupei 575, de acum vreo 53-54 de ani. Asta
nu se întâmplă în fiecare zi. Pot să afirm că Ţurcă a rămas absolut neschimbat.
Am în vedere limbajul non-verbal, bineînţeles. Pur şi simplu, l-am simţit ca
atunci. Eu cred că treaba asta este formidabilă. Să revezi pe cineva cu care
puteai comunica normal acum peste o juma’ de veac şi să ţi să pară că este în
timp real ? Să vă mai spun cât m-am bucurat? Sper să mai vină.
Distribuţia a fost următoarea:
 Coca şi Constantin (Caliypso) Dumitru cu familia şi invitaţii dânşilor.
 Adelina Bone, Corina Firuţă, Gabi Gheorghe, Ileana Gruia, Nina Olaru,
Luci Popa, Anda Ştefănescu şi Ani Vanca
 Stănel Bone, Florin Drăgănescu, Vali Jorj Gheorghe, Marian Grădişteanu,
Radu Gruia, Costel Marin, Doru Miron, Adrian Popa, Dan Ştefănescu,
Şerban Teodorescu şi Mirel Vanca.
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BERTHE MORISOT ŞI COLECŢIA
ILONE ŞI GEORGE KREMER.
Sursa: MECANICII’61, Anul 8, # 7/71, august 2012

Scris de Nicu SURUCEANU

Musée Marmottan – Monet. Muzeul a organizat prima retrospectivă după 50 de
ani a operei celei mai importante pictoriţe impresioniste,
Berthe Morisot (1841-1895) ; în depozitele sale deţine cea
mai importantă parte a tablourilor artistei.
Figură de excepţie, Berthe Morisot a ştiut să îmbine încă
de la sfârşitul sec. XIX o viaţă de mare burgheză, soţie,
mamă, şi – intr-o perioadă când femeile nu erau admise la
scoala de arte frumoase – o carieră de pictor de avangardă,
ilustrându-se ca una din principalele figuri ale
impresionismului.
Ca fată de prefect, a primit o educaţie burgheză şi
intelectuală, studiind pianul şi desenul iar mai târziu
pictura cu Corot.
Un moment foarte important este întâlnirea în 1868 cu Edouard Manet, care
a pictat-o în tablourile Balconul şi Odihna. Câteva luni după căsătoria ei cu
fratele lui Edouard, Eugène, a fost invitată de Edouard să participe la prima
expoziţie impresionistă din 1874. De atunci a expus şi a susţinut material toate
celelalte expoziţii impresioniste.
In 1892 îşi organizează prima expoziţie personală, singura din timpul vieţii.
Moare trei ani mai târziu, în urma unei congestii pulmonare. Un an după
aceea, fiica sa, prietenii săi Renoir, Degas, Monet şi Mallarmé au organizat o
retrospectivă a operelor celei care fusese în acelaşi timp muza lui Manet şi prima
impresionistă.

Edouard Manet
Odihna

Berthe Morisot tânără
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Eugène Manet pe insula Wight

Berthe Morisot şi fiica sa

Femeie la toaletă

Eugène Manet şi fiica sa

Autoportret

Fabula
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Femeia cu evantai

Lan de grâu la Gennevilliers

In parc

Ceaşca de ceai

Fetiţa în albastru

Paule Gobillard pictând
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La Pinacothèque de Paris – Ilone et George Kremer – Les
Héritiers de l’Age d’Or hollandais. Expoziţia pune în
lumină perioada în cursul căreia o revoluţie foarte
importantă a avut loc cu un secol şi jumătate înaintea celei
franceze. Această primă revoluţie burgheză s-a realizat prin
venirea la putere a unei clase de negustori, care au
transformat micul teritoriu al Republicii Provinciilor-Unite
Olandeze într-o ţară autonomă având la bază o bogăţie
obţinută într-un timp foarte scurt. Ea a făcut din acest mic
teritoriu o ţară unde nu mai domneau războiul, inchiziţia şi
intoleranţa – fapt unic în Europa sec. XVII -, transformând
acest teritoriu într-un refugiu pentru artiştii, gânditorii, scriitorii şi filozofii care
nu găseau în nici o altă parte unde să se exprime în mod liber.
Astfel, se naşte ceea ce se numeşte « Vârsta de Aur olandeză » : timp de un
secol, o intensă miscare artistică se dezvoltă pe actualul teritoriu al Ţărilor de
Jos, susţinut de o nouă categorie de colecţionari, compusă din burghezi şi
negustori. Să colecţionezi nu mai este apanajul aristocraţilor sau al bisericii, ci
devine simbolul unei clase de negustori care a facut avere de pe urma comerţului
internaţional şi a transportului maritim.
In acelaşi timp, apărând şi colecţionari cu posibilităţi materiale mai reduse,
artiştii vor trebui să-şi lărgească paletă « produselor », scoţând pe piaţă şi
tablouri mai mici, scene « de genre », adică din viaţa zilnică, de la cafenea, de
acasă, de la ţară, etc. Cu această ocazie au adoptat şi procedeul « clar-obscur »,
proaspăt apărut mai ales în lumea picturii religioase, în urma instaurării ContraReformei şi a regulilor impuse de papalitate la Conciliul de la Trento.
Ilone şi George Kremer au făcut avere de pe urma comerţului internaţional şi
trăiesc între Olanda, Statele Unite şi Spania. Insă sunt legaţi de cultura ţării lor,
Olanda, şi cunosc operele pe care le posedă şi pe artiştii olandezi mai bine decât
mulţi istorici şi specialişti în artă.

Abraham Bloemaert
Colibă cu ţărani mulgând caprele

Pieter de Hooch
Bărbat citind o scrisoare unei femei
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Rembrandt
Bust de bătrân cu turban

Gabriel Metsu
Bătrână preparând clătite
împreună cu un băiat

Michael Sweerts
Tânără slujnică

Gerrit van Honthorst
Bătrână examinând o monedă
la lumina unui felinar
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Frans Hals
Portret de bărbat

Judith Leyster
Natură moartă cu fructieră

Hendrick ter Brugghen
Cântăreţ la luth

Leonaert Bramer
Văcari
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Isack van Ostade
Peisaj de iarnă

Meindert Hobbema
Peisaj
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RECONSIDERAREA PRODUCŢIEI INDUSTRIALE,
PROVOCAREA SAVANŢILOR AMERICANI
PENTRU CA STATELE UNITE SĂ DEVINĂ
LIDER MONDIAL AL DOMENIULUI
Sursa: MECANICII’61, Anul 8, # 7/71, august 2012
Nota Redacţiei
Adrian POPA.
La 31 iulie a.c., colegul nostru Stoian PETRESCU trimitea pe e-mail colegilor săi ( el
ar fi vrut-o adresată tuturor colegilor) o scrisoare exprimând o durere, mai presus
de mojiciile politice ale vremii – citim noi printre rânduri – care se traduce prin
îngrijorarea faţă de starea naţiunii, cu efect – mai puţin asupra generaţiei noastre –
cât asupra celor următoare....
Aşa că am considerat necesar să reproducem în revista noastră de suflet –
parte integrantă a memorialisticii promoţiei ’61 MECANICĂ – această simţire
exprimată ca apel, „provocare” care a stîrnit reacţii imediate care sperăm că vor fi
urmate şi de altele, cât mai relevante sau mai apropiate de subiect.

Dragi colegi,
Stoian PETRESCU
Din păcate, eu nu prea am mult timp să analizez ce crede fiecare dintre noi
şi nici nu cred că ar fi cazul .....
Dacă e democraţie într-adevăr, fiecare poate să creadă ce vrea şi poate să
zică ce vrea ......
Oricine zice despre celălalt nu ştiu ce .... practic nu are nici o valoare
democratică .....
Despre referendum să facă fiecare ce îi cere conştiinţa ..... şi apoi să
suporte consecinţele ......
Eu nu doresc să mai comentez .... doresc cu totul altceva :
Să ne implicăm cu toţii, Mecanicii ’61, într-o acţiune pe care o consider cu
adevărat EXTREM de IMPORTANTĂ pentru ROMÂNIA.
Din primii ani postdecembrişti (1992) am devenit membru ASME (American
Society of Mechanicall Enginering).
În această calitate primesc săptămânal rapoarte ale ASME.
În cel mai recent, am primit şi Raportul pe care vi-l trimit şi vouă.
Din acest raport rezultă că SUA „se întoarce la MANUFACTURING”.
Ce face România în acest context, ea fiind membră NATO, fiind în
parteneriat strategic cu SUA şi fiind membră cu „depline drepturi” în UE (după ce
a lichidat INMT, ICEMENERG, Fabrica de Tractoare Braşov, Semănătoarea,
Uzina „23 August”, Uzina „Timpuri Noi”, Institutul Naţional de Motoare Termice
etc.), á propos de Manufacturing ... ?
Dacă noi, Mecanicii ’61, dintre care cei mai mulţi au contribuit esenţial la
Manufacturing în România, nu ne spunem părerea în această chestiune, nu
luăm poziţia corectă, nu sugerăm Guvernului să facă ceva similar cu SUA, nu
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sugerăm Preşedintelui României (oricare ar fi el) să facă ceva similar cu ce va face
Preşedintele SUA în acest sens, atunci, cu toată modestia posibilă, cred că nu ne
facem datoria ....
Cu deosebit respect faţă de opiniile colegilor mei, pe care nu numai că nu
v-am uitat, dar vă iubesc în continuare, indiferent ce gândiţi ....
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Traducere
Adrian POPA
Despre Consiliul Consultativ al Preşedintelui,
pentru Ştiinţă şi Tehnologie
Consiliul Consultativ al Preşedintelui, pentru Ştiinţă şi Tehnologie (PCAST)
este un grup de consiliere al vârfurilor oamenilor de ştiinţă şi inginerilor naţiunii,
numiţi de către Preşedinte, să stimuleze propunerile ( sfaturile ştiinţifice şi
tehnologice disponibile lui, atât direct la Casa Albă, cât şi prin Departamentele
ministeriale, precum şi ale celorlalte Agenţii Federale. PCAST este consultat
problema şi adesea face politica recomandărilor privind întregul ansamblu al
deciziei unde înţelegerea din partea domeniilor de ştiinţă, tehnologie şi inovaţie
este un suport potenţial al opţiunilor politice ale Preşedintelui.
Opinie personală
Dorel MIRON
1. Îndemnul la reindustrializarea României este lansat mult prea târziu în
măsura în care au fost desfiinţate atât institutele de cercetare – proiectare
(printre care şi ICSITPSC pentru domeniile turnătoriei, forjei, tratamentelor
termice ; aici am trudit 33 ani !) de primă mărime, cât şi uzine cu potenţial tehnic
şi uman de importanţă deosebită.
2. Dificultatea de a recruta personal ingineresc nu numai d.p.d.v. numeric
ci şi din cel al experienţei profesionale (în primul rând !). Constatăm cu regret că
în cei 22 ani de la evenimentele din 1989, învăţămîntul superior tehnic nu a
lansat „pe piaţa muncii” tineri bine pregătiţi.
3. În aceiaşi măsură, se va resimţi, în eventualitatea lansării
reindustrializării, lipsa unui număr suficient de tehnicieni şi mai ales de
muncitori de înaltă calificare.
4. Oare statul român are posibilitatea de a finanţa, organiza o asemenea
iniţiativă ? Eu am mari rezerve, în măsura în care ar fi necesar – în primul rând –
de conducători pe plan politic şi tehnic capabili să intuiască importanţa acestui
demers. Dar şi implicaţiile social economice !
5. În contextul firesc, actual, capitalist de dezvoltare economică, existenţa
unei pieţe de desfacere, a cărei principală cerere este raportul optim
calitate/preţ, este hotărâtoare. A realiza producţie pe stoc este echivalent cu o
sinucidere în plan economic !
6. Concurenţa acerbă pe plan mondial constituie pentru „un nou venit” pe
piaţă, un handicap serios, greu de depăşit.
Din punctul meu de vedere, ar fi de dezvoltat un domeniu de tehnicitate
medie, care ar putea constitui un început promiţător, dacă agriculturii i s-ar
acorda atenţia şi importanţa cuvenite. Producţia de grupuri de pompare pentru
sistemele de irigaţie, tractoare şi alte accesorii specifice destinate micilor ferme, a
căror achiziţie să poată fi realizată în condiţii financiare avantajoase, constituie o
propunere pe care am putea-o prezenta guvernului ce se va instala la sfârşitul
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anului. Desigur, această propunere ar deveni inoperantă în cazul în care ar
exista deja iniţiative particulare devenite realitate ; un exemplu : nu am nici un
fel de informaţii în legătură cu uzinele de tractoare de la Craiova şi MiercureaCiuc.
7. Pentru semifabricate : procurarea lor de la societăţi comerciale –
proprietate străină (de exemplu : Arcelor Mittal) ar face practic imposibilă
obţinerea unui preţ competitiv al produsului finit.
Opinie personală
Radu GRUIA
Pot afirma, cu un grad de aquitate acceptabil, că generatia noastră a avut
parte de propria sa ”cruce” – ca şi generaţiile premergătore nouă – pe care a
trebuit s-o poarte şi să-şi asume consecinţele. Dacă părinţii şi moşii noştri s-au
jertfit în două războaie mondiale şi au îndurat teroarea venită cu tancurile
ruseşti, noi – nevinovaţi şi desigur inconştienţi – am fost angajaţi să participăm
din plin la „industrializarea socialistă” a ţării. Pot de asemenea să afirm că, cei
mai mulţi dintre noi şi-au luat foarte în serios „misiunea”, străduindu-se sincer
să-şi aducă o contribuţie cât mai substanţială la obţinerea rezultatului pe care-l
cunoaştem cu toţii: România a devenit, în mai puţin de 30 de ani, o ţară
industrial-agrară, posesoare a unei industrii dezvoltate, mai mult sau mai puţin
performantă din p.d.v. competiţional pe plan mondial.
Ei bine, convingerea mea este că avem tot dreptul să afirmăm răspicat că „ şi noi
am făcut-o ” împreună cu cele câteva milioane de români implicaţi de politica de
sorginte marxist-leninistă a fostului regim.
În 1990, „marele” bastion al păcii, campionul luptei anti-imperialiste, s-a
prăbuşit în ruinele propriilor falsuri doctrinare grosolane şi minciuni lansate de
către propaganda deşănţată a regimului sovietic timp de peste 70 de ani.
Situaţia geo-politică a basculat pe poziţia „ putere monopolară”: Statele Unite au
devenit UNICA PUTERE MONDIALĂ, dar şi campion al democraţiei şi garant al
drepturilor omului !!!??? Lumea a început să gireze în sensul unic al intereselor
„Marelui Licurici”. Ce s-a întâmplat cu noi, Românii ?
Ne-am „trezit” la periferia obscură a intereselor unor ţări europene, care,
probabil în criză de idei au apelat la istorie, revalidând realităţi de acum 100 de
ani. Şi, bineînţeles, reluând competiţia în favoarea obţinerii de profit propriu.
(Suntem încă martorii stupefiaţi al grosolanului şi halucinantului dictat al unuia
dintre competitori)
În contextul geo-politic continental schiţat mai sus, industria noastră de
care oricum am fost strîns legaţi afectiv ( pentru că şi noi am făcut-o), a devenit
un nenorocit de obstacol în calea intereselor competitorilor europeni. Obstacol
care trebuia categoric înlăturat! Şi a fost !
Rolul nostru? Sunt absolut sigur că n-aţi uitat Legenda Meşterului Manole !
Asta ne este Crucea ! Ce-am construit ziua s-a dărâmat noaptea. (istoriei) Mai
puţini sau mai mulţi dintre noi, ar fi poate în stare s-o ia de la capăt. Dar..ne-ar
trebui o Ana ! Pe care s-o zidim în fundaţia unor uzine semnificative! Eu cred că
ştiu cine este respectiva Ană: numele ei este politica ! ( Opinia lui Adrian Popa:
„ Este posibilă revigorarea industriei româneşti?”, în numărul următor)
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Cărţi de la Adrian

ASKLEPIOS
HORIA STANCU
Sursa: MECANICII’61, Anul 8, # 7/71, august 2012

Scris de Corina FIRUŢĂ

Pe vremea tinereţii noastre, când ne vedeam doar din cinci în cinci ani, se
întâmpla ca nişte interese de serviciu să ne facă să ne mai întâlnim unii colegi.
Dintre aceştia, eu îl mai vedeam pe Adrian Popa. El era directorul unui mare
institut de proiectare iar eu şefa de tehnic, ba chiar directorul comercial al unei
antreprize de montaj mecanic şi totuşi, de obicei ajungeam să vorbim despre
cărţi. Mărturisesc că nu ştiam nimic pe vremea aceea despre Lauwrens al
Arabiei. Adrian mi-a tras la xerox „Cei şapte stâlpi ai înţelepciunii”,carte care m-a
fascinat, ca şi prefaţa ei, de 40 de pagini, scrisă de Petru Comarnescu. Că veni
vorba, cartea are nişte dimensiuni speciale, aşa cum e trasă la xerox, şi tot dau
cu ochii de ea când se întâmplă să mai şterg praful în bibliotecă, aşa că mă tot
bate gândul s-o recitesc. Poate că o să mai găsesc şi timp, că acum, lucrăm la
patru albume de-o dată!
La o altă vizită a mea în biroul lui Adrian, am vorbit despre Kazanţakis.
Citisem deja „Zorba”, dar Adrian mi-a făcut cadou autobiografia autorului, o altă
carte care a intrat în patrimoniul meu de suflet.
De vreo trei ani, suntem amândoi pasionaţi de scriitorul Mihail Diaconescu şi am
schimbat cărţi de-ale lui, să le citim.
La ultima întâlnire, din iulie, a promoţiei noastre, Adrian mi-a făcut cadou
„Asklepios”, a lui Horia Stancu. Discutasem despre Zaharia Stancu, al cărui
roman „Şatra” m-a impresinat profund la vremea respectivă. „Ştii că fiul lui
Zaharia, Horia Stancu, este un romancier mai bun decât tatăl său?” Nu, nu
ştiam nimic despre acest autor, aşa că m-am apucat imediat să citesc cartea.
Asklepios este zeul medicinei la vechii greci. Autorul porneşte de la o idee
generoasă, pe care o explică în pagina de final, şi anume că un muritor poate
deveni zeu nemuritor dacă îşi trăieşte viaţa curat şi curajos, dedicat celor din jur.
(Chiar este adevărat dacă ne gândim la Ştefan cel Mare, la Brâncovenu, la
Eminescu.)Din păcate, eu n-am înţeles asta din carte.
Acţiunea se petrece în timpul războiului troian. Autorul s-a documentat
serios, ăsta este un mare merit, căci îl face pe cititor conştient de istoria multor
ţări din acea periodă. Asklepios peregrinează zece ani până să ajungă pe terenul
de luptă din faţa cetăţii Troia, prin Egipt, Numibia, Etiopia, Sumer. El învaţă să
vindece tot felul de maladii, de la populaţia acestor ţări, trecând prin nenumărate
întâmplări. Dar este prea mare suferinţă în viaţa eroului, de aceea cartea se
suportă greu. Autorul povesteşte, povesteşte, însă întâmplările nu au al doilea
plan în spate, al treilea plan... Eroul nu meditează, nu-şi împărtăşeşte
sentimentele, speranţele. Eu, ca cititor, am rămas foarte departe de tot ce i se
întâmpla lui.
Nu, Adrian, Horia Stancu nu este la fel de mare scriitor ca tatăl său. Imi
amintesc că Şatra am citit-o „cu sufletul la gură”, profund emoţionată. Asklepios
nu intră printre cărţile mele preferate. Dar m-a făcut să mă gândesc la istorie ca
la ceva viu, care se întâmplă în acelaşi timp, în multe feluri, cu conexiuni
nebănuite, cu urmări neaşteptate, aşa că nu-mi pare rău că am citit această
carte.
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Scris de Mirel VANCA

26.04.1982
Sunt în spital. Datorită amabilităţii doctorului Vodislav, şeful secţiei de interne
a Spitalului Judeţean Gorj, stau singur într-o rezervă de două paturi. Am venit de
acasă aprovizionat cu cărţi şi cu un aparat de radio cu tranzistoare. Citesc şi ascut
muzică. În cameră există o singură priză din care este alimentat un frigider.
Împart, arbitrar, funcţionarea frigiderului cu cea a radioului.
Citesc „Povestea unui poliţist” de Roger Barniche, carte apărută în Editura
Enigma. În general, nu mă dau în vânt de cărţi poliţiste. Am acceptat-o pe aceasta
pentru că nu este vorba de o ficţiune ci de o carte autobiografică.
Mă simt bine. Încerc un sentiment de eliberare. Nu duc grija uzinei.
27.04.1982
La prima oră, mi s-a recoltat mult sânge pentru analize. În restul zilei m-am
dedicat cititului.
Lectura este una din cele mai mari pasiuni ale mele. Îmi place şi să cumpăr
cărţi. Acasă, am o bibliotecă încăpătoare, burduşită cu cărţi, aranjate pe categorii:
dicţionare, albume de artă, literatură românească clasică, literatură românească
contemporană, literatură universală clasică şi contemporană; pe dea altă parte
cărţi de ştiinţă şi filozofie, de istorie, geografie, turism, biografii de oameni mari.
Cărţile de turism sunt legate de pasiunea mea pentru călătorii. Biografiile unor
anumiţi oameni îmi trezeşte dorinţa de a-i imita în tot ce-au avut ei bun: voinţă,
tenacitate, răbdare, bunătate etc.
După amiază, mi-a făcut mare plăcere vizita soţiei mele, care mi-a adus un
buchet de mărgăritar (lăcrămioare) şi o crenguţă de merişor, cu flori roşii.
28.04.1982
Afară este un timp foarte frumos. De la fereastra camerei de spital, admir
natura şi oraşul. În depărtare, se vede Coloana Infinitului şi Fabrica de Confecţii.
Văd şi blocul în care locuiesc eu şi mai multe blocuri în construcţie. În oraş, încep
să predomine clădirile mari, cu până la patru etaje.
Mă preocupă foarte mult cum arată oraşul acum şi cum o să arate el în viitor.
Sufăr de câte ori asist la aplicarea unor soluţii arhitectonice şi de sistematizare
nefericite şi mă bucur sincer pentru fiecare reuşită a arhitecţilor locali. Până acum,
s-a construit o mulţime de blocuri anoste – la periferie -, dar şi câteva interesante în
restul oraşului: Autogara, Casa Tineretului, Spitalul Judeţean, Sala Sporturilor,
sediul Secţiei de Proiectări Judeţene. Unele dintre ele ar fi put fi amplasate mai
fericit.
29.04.1982
Azi am suferit o intervenţie chirurgicală: mi s-au extras doi lipomi de pe
abdomen. Am o mulţime şi sunt inestetici. Mai simt încă nevoia să arăt acceptabil.
Am început să citesc „Dilema americană” de Ion Grigorescu. O carte foarte
documentată şi scrisă bine, de un scriitor inteligent. Mă fascinează America! Am
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citit mult despre ea. Sunt convins că, în prezent, este ţara cea mai civilizată şi
dezvoltată de pe Glob. Aş vrea foarte mult să o vizitez.
Am primit primele rezultate ale analizelor făcute. Sunt bune. Mă bucur.
30.04.1982
Afară nu mai este la fel de frumos ca în zilele precedente. Deoarece urmează
două zile de sărbătoare ( 1şi 2 mai) în care nu se lucrează nici în spital, convin cu
domnul Vodislav să
plec acasă şi să revin pe 3 mai.
Plec din spital la ora 14. Mă simt deosebit de bine afară şi acasă. Fac o
plimbare prin oraş şi trec şi pe la librărie. Mă bucur să găsesc cartea „Faust” a lui
Goethe, pe care o cumpăr. Foarte greu se procură cărţile bune! Ele se vând pe sub
tejghea. Urmează să apară „Istoria literaturii române” a lui George Călinescu. Mă
zbat, de pe acuma, să fac rost de ea.
1.05.1982
Sunt acasă. S-a făcut timp frumos. Pentru plăcerea de-a mă mişca în aer liber,
fac o plimbare la piaţă. Cumpăr flori şi seminţe de flori pentru jardiniera de pe
balcon. În lipsa unei grădini, care-mi lipseşte extraordinar de mult, încerc să fac pe
balcon, care e destul de mare, o mică grădină şi un loc de recreare plăcut. Am
plantat în jardinieră Panseluţe, Ciuboţica cucului, Bănuţi şi Nu mă uita. Am
construit un stelaj pe care am lădiţe şi ghiveciuri cu răsaduri de Petunii, Regina
nopţii, Gura leului, Zorele, Crăiţe şi Cârciumărese. Am pe balcon un şezlong, în care
îmi place să citesc şi chiar să dorm la soare.
P.S. După 15 ani, mi-am cumpărat un teren de
amenajat grădina mult visată.

1000 m.p. şi mi-am

2.05.1982
Este tot timp frumos. Fac, împreună cu fiul meu Vlad, de 15 ani, o plimbare pe
itinerariul: Coloana Infinitului, Biserica Sfinţii Apostoli, Poarta Sărutului, Masa
Tăcerii, Mausoleul Ecaterinei Teodoroiu şi fac poze.
Îmi place Brâncuşi. Am cumpărat şi citit aproape tot ce s-a scris, în română,
în legătură cu el. Mi-ar plăcea să-i reproduc câteva sculpturi.
P.S. Peste 20 de ani i-am reprodus, în lemn de prun, „Cuminţenia
Pământului”
3.05.1982
Am revenit la spital. La prima oră, am făcut o radioscopie gastro-intestinală.
După care am dormitat în cameră sau am citit „Bătălie în adâncuri” de Duglas
Reeman. Am suferit toată ziua de dureri de cap.
A fost o zi splendidă. Mi-ar fi plăcut să fiu afară. Spre seară am admirat
spectacolul oferit de zborul unui stol de porumbei. Porumbeii sunt proprietatea unui
cunoscut, care locuieşte, la curte, nu departe de blocul meu şi de spital. După ce le
dă drumul din volieră, porumbeii zboară în cercuri largi pe deasupra casei lui, în
stol compact, urcând, coborând şi sfârşind prin a se aşeza pe casa lui. Îmi place
să-i văd zburând, îmi place să aud şuieratul zborului lor, admir viteza cu care
zboară şi graţia cu care planează în aer. Mi-ar plăcea să am şi eu porumbei,
Doamne, câte mi-ar plăcea şi cât de puţine pot să fac!
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4.05.1982
Speram să pot părăsi spitalul azi, dar doctorul Vodislav a decis să fac şi un
control de fund de ochi. L-am făcut după amiază. Doctorul, care mi-a făcut
controlul, n-a remarcat nimic deosebit.
După amiază, m-a vizitat soţia şi mi-a adus zambile, floarea ei preferată. M-a
vizitat şi Radu Teodorescu, finul meu, şef secţie termo-mecanică la centrală. Mie
mi-e simpatic, soţia nu-l poate suferi. Este un oltean tipic: isteţ, descurcăreţ,
şmecher; îi plac sportul şi femeile.
5.05.1982
Ies din spital. Diagnosticul: colecistită, colită, lipomatoză la care aş adăuga
epuizarea fizică şi nervoasă Am şapte zile concediu medical, zile în care mă voi
ocupa de gospodărie, o să citesc şi o să mă plimb în natură.
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