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onomastică; Vasile Gheorghe şi Adrian Popa, care şi-au
serbat, tot în avans, zilele de naştere; Stănel Bone, care
nu şi-a serbat nimic, dar e băiat bun şi ne aduce
regulat câte ceva de băut, din producţia proprie. ( Eu
sunt înnebunit după pelinul lui).

MARŢI...
Sursa: MECANICII’61, decembrie 2013 EE, Scris de

Mirel VANCA

Întâlnirea de la Dicos de marţi, 29 noiembrie, a fost
aşteptată cu multă nerăbdare de noi toţi: urma să aflăm
dacă, în anul acesta, facem sau nu revelionul la Eforie
Nord. Au venit, special pentru asta, Nae Enescu şi
Mihaela - cărora nu le place aici -, Radu Stoian şi Maria
- pentru prima oară după ce şi-au unit destinele -, verii
mei Florina şi Alexandru Blaga - care şi-au făcut
ultimele trei revelioane cu noi. Răspunsul la întrebarea
care ne rodea, trebuia să ni-l dea Calipso, proprietarul
hotelului Philoxenia, din staţiunea amintită. Calipso se
lăsa aşteptat. Când a apărut, am tăbărât toţi pe el: „Se
face?”, l-am întrebat. „Nu”, ne-a răspuns el. S-a auzit
un fâs prelung: toată lumea s-a dezumflat. Motivul ar fi
fost, chipurile, că nu se găseşte bucătar. Unii l-or fi
crezut. Eu nu. Gulie mi-a zis: „S-a săturat şi el să se
dea peste cap pentru noi, iar drept mulţumire să se
aleagă, de la unii din noi, cu nişte reproşuri.” Gulie e
băiat deştept! Are dreptate. N-am aflat cine au fost cei
cu reproşurile, ca să-i belim.
Prin urmare, întâlnirea a început, din cauza de mai
sus, într-o atmosferă de înmormântare. Norocul nostru
a fost că nu mai puţin de patru colegi au adus de băut
şi, foarte repede ne-am înecat necazul în alcool. Ei au
fost: Nae Enescu, care şi-a serbat, în avans, ziua

Iată-i pe protagonişti, surprinşi în imaginile lui Nae
Enescu:
Nota lui Gulie: Scurt şi la obiect !

Mustrări de conştiinţă?
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„Mulţi ani trăiască...” sărbătoriţii !

Discuţii pe familiuţe !

Tinerii (discret) căsătoriţi!

Porumbeii joviali !
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Consolarea lui Mirel !

Rivalii. (cei doi îşi dispută gemenele)

Briefing!

Mişcarea scenică !
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Trei Doamne ! Trei stiluri !

Contribuţii interpretative.....

Trei Domni ! Trei personaje !
Dezbateri lucide....
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Muzeele
Amsterdam
Amsterdam
din

Sursa: MECANICII’61, # 12/87, decembrie 2013, EE,

Scris de: Nicu SURUCEANU

Am făcut la începutul lunii noiembrie un voiaj la Amsterdam pentru
câteva zile, curioşi să vedem cum arată azi Rijksmuseum şi, bine înţeles, şi
celelalte muzee. Vremea, care nu a fost nici estivală, nici chiar rea, nu ne-a
prea deranjat, majoritatea timpului am stat prin muzee, în vaporaş sau în
mijloacele de transport cu care se poate vizita oraşul, cu maşina fiind un
chin din cauza lipsei locurilor de
parcare.Mai fusesem odată acum
mulţi ani, vara, în trecere,
crezând că este un oraş ca oricare
altele, unde te poţi duce fără să-ţi
pregăteşti voiajul, însă nici măcar
nu am putut să ne oprim în zona
centrală.
Rijksmuseum, cel mai mare
muzeu olandez, şi-a deschis
porţile pentru prima oară în
localul actual în 1885 ca muzeu
naţional, el existând deja sub
diverse forme şi în diverse locuri încă din 1795.Ultimele restaurări începute
în 2003 s-au terminat abia acum câteva luni, şi permit acum expunerea a
circa 400 de opere din fondul de un milion pe care le are. După părerea
mea, sunt prea multe 400, în multe săli pe nişte pereţi mici ai şase tablouri
expuse pe două rânduri, trebuie să cauţi mereu care etichetă cărui tablou
aparţine. Ar trebui împărţite în două muzee, aşa cum s-a făcut în Franţa,
când operele multor curente artistice au fost mutate de la Luvru în fosta
gară Orsay, transformată în muzeu. In fine, nu este de nivelul meu să dau
soluţii, însă să constat neajunsuri, da.
Am intrat în acest muzeu ca să vedem arta Secolului de aur al Ţărilor
de Jos. Intre 1584 şi 1702, această regiune a fost prima putere comerciala a
lumii, flotele ei cutreierau toate oceanele, aducând mărfuri care au permis
unor familii şi dinastii comerciale, dispunând de averi colosale, să comande
artiştilor opere accesibile înainte doar bisericii sau marilor seniori. In acelaşi
timp, libertatea totală de cult i-a atras pe scriitori şi erudiţi, care activau în
libertate, să scrie şi să ţină prelegeri. Artiştilor le-a fost permis să atace teme
şi să le reprezinte în forme pe care biserica nu le-ar fi acceptat. La Anvers,
încă din 1560 erau peste 300 de pictori şi graficieni, faţă de 169 de brutari
şi 78 de măcelari !
Având în vedere volumul de lucru, pictorii s-au specializat, Jacob van
Ruisdael şi Meindert Hobbema pictau peisaje, Pieter de Hooch comedia de
moravuri, Emanuel de Witte monumente, Frans Hals portrete, Willem van
de Velde marine, Philips Wouwerman cai, iar alţii doar dantele,
îmbrăcăminte, armuri sau reflecţia luminii pe catifea.
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Cu toate că este contemporană cu cea barocă, pictura secolului de aur
olandez îşi trage seva din pictura flamandă primitivă şi nu are strălucirea şi
revărsarea tumultuoasă a celei baroce. Comparaţi nudurile lui Rembrandt
cu graţia obeză a celor ale lui Rubens.

Rembrandt
Rondul de noapte

Rembrandt
Lecţia de anatomie

Bartholomeus van der Helst
Banchetul gărzii civile din Amsterdam, sărbătorind pacea de la Münster

Jacob van Ruysdael
Moară aproape de Wijk bij Duurstede

Willem van der Velde cel tânăr
Lovitura de tun
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Frans Hals
Willem Heythuijsen

Hendrick ter Brugghen
Toma necredinciosul

Adriaen van Ostade
Lăutarul

Jan Steen
Primarul din Delft

Johannes Vermeer
Lăptăreasa

Adriaen Brouwer
Scenă de tavernă

Meindert Hobbema
Moara de apă
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Muzeul van Gogh prezintă publicului 200
din cele peste 800 de tablouri pictate de artist în
cei zece ani de activitate. In plus, muzeul
colecţionează şi alte opere care ar putea interesa
publicul, fie din perioada impresionismului, a post
sau neo-impresionismului, a simbolismului sau a
realismului, toate curentele fiind reprezentate.
Alte 270 de opere ale lui van Gogh sunt
expuse la muzeul Kröller-Müller, la Otterlo, 80 km SE de Amsterdam.
Van Gogh s-a născut în 1853 şi a început să lucreze la vârsta de 16
ani la nişte comercianţi de obiecte de artă, care l-au trimis în 1873 la filiala
din Londra. In 1875 este trimis la filiala din Paris. Intre timp vrea să devină
pastor protestant, însă cade la examen, aşa că nu poate deveni decât
aumônier (o treaptă inferioară). Incepe activitatea pe teren, şi îşi dă seama că
la 27 de ani nu ştie ce va face în viaţă. Théo, fratele său, care văzuse că are
aptitudini artistice, îi dă ideea să încerce. La început reticent, începe să
studieze, apoi se mută la Haga la o rudă, pictor, unde continuă. In 1883,
împreună cu un alt prieten pictor se duce în nordul provinciei, unde
pictează celebrul tablou Mâncătorii de cartofi. Nu este agreat de populaţie.
In 1885 pleacă la Paris şi se instalează în Montmartre, la Théo. Ii
cunoaşte pe Manet, Monet, Toulouse-Lautrec, Signac, Gauguin, cu care
pleacă în1888 la Arles, unde închiriază La Maison jaune, imaginând că va
pune acolo bazele unei colonii a artiştilor, având în frunte pe Gauguin. Când
acesta a sosit, a urmat după scurt timp o ceartă între ei, după care primele
simptome ale bolii lui van Gogh au apărut ; într-o criză de delir, şi-a tăiat o
parte din lobul urechii. Două zile mai târziu, Gauguin pleca.
In 1889, van Gogh este internat într-o casă de sănătate la St. Rémy de
Provence, unde pictează şi se constată uşoare semne de ameliorare.
In 1890, sfătuit de Théo şi de Camille Pissarro, se instalează pentru
ultimele sale două luni de viaţă aproape de Paris, în satul de artişti Auvers
sur Oise, la hanul ţinut de père Ravoux, şi fiind sub supravegherea
medicală a doctorului Ravoux, pictor amator. In aceste două luni, van Gogh
pictează câte un tablou pe zi. Pe 27 iulie, fiind pe câmp, îşi trage un glonţ în
piept şi moare două zile mai târziu. Théo moare şi el la un an după.

Mâncătorii de cartofi

La Maison jaune
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Migdal înflorit

Viţă bătrână cu o ţărancă

Floarea soarelui

Gauguin - Van Gogh pictând floarea soarelui

Autoportret

Dormitorul
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Muzeul Ermitaj Amsterdam
este cea mai mare antenă a celui
din Sankt Petersburg. A fost
deschis parţial în 2004 şi
complet în 2009, în prezenţa
familiei regale şi a preşedintelui
Rusiei.
Ruşii amintesc în prospecte
de sejurul lui Petru I, în timpul
căruia şi-a însuşit cunoştinţe în
diverse meserii, printre care cele de a construi scheletul unei corăbii, a face
o cizmă, a repara un ceas şi … a extrage o măsea !!! Nu s-au păstrat date
referitoare la numărul membrilor delegaţiei întorşi acasă ştirbi, până ce
augustul ţar şi-a făcut mâna.
Expoziţia principală este reînoită la fiecare şase luni. Cele două
expoziţii permanente prezintă, prima – relaţiile îndelungate care leagă Rusia
de Ţările de Jos, iar a doua – istoria ospiciului Amstelhof, una din cele mai
importante construcţii din sec. XVII, în care funcţionează muzeul.
Anul acesta am putut vedea aici expoziţia Gauguin, Bonnard, Denis –
Le goût russe pour l’art français.
In Rusia începutului de secol XX existau la Moscova un industriaş şi
un om de afaceri, ambii mari colecţionari de artă, cunoscuţi pe piaţa
pariziană : Ivan Morozov şi Serghei Şciukin. A venit însă revoluţia şi au avut
măcar posibilitatea să-şi salveze vieţile, dar nu şi colecţiile, care au fost
împărţite între muzeele Puşkin şi Ermitaj.
Noi am avut însă posibilitatea să admirăm comorile de frumuseţe pe
care le strânseseră. Nu doar pentru ei, pentru că Şciukin deschidea odată
pe săptămână porţile palatului său moscovit, pe care tot mujicul îl putea
vizita.
Imi pare rău, însă din tot ce am văzut, nu am găsit pe internet decât
Nave, nave, moe de Gauguin, pe care o reproduc mai jos. Regret, mai ales,
cele cinci panouri decorative mari, pe care Maurice Denis le-a realizat la faţa
locului pentru salonul de muzică al lui Morozov. La vremea aceea toată
Moscova vorbea de ele.
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Am mai vizitat Stedelijk Museum, dedicat artei moderne şi
contemporane, începând cu impresionismul olandez. Am sperat că muzeul a
pus pe internet un dosar de presă, de la care să pot pleca şi să caut
imaginile care mă interesează. Din păcate, aşa ceva nu exista, iar eu nu
i-am reţinut decât pe Mondrian şi pe George Hendrick Breitner, pe nu-l
ştiam, ale cărui tablouri, expuse şi la Rijksmuseum, mi-au plăcut, cum sunt
cele de mai jos, ale căror titluri nu le-am găsit pe internet.

Observaţii, una peste alta
- am fost surprins de faptul că te puteai apropia, până a le atinge cu
mâna, de opere de artă ca Rondul de noapte, securitatea fiind doar
simbolică, în timp ce Mona Lisa, operă, după mine, secundară a
Renaşterii, este protejată de sticlă anti-glonţ la Luvru ;
- deşi sejurul nostru a inclus şi sâmbătă-duminică şi era mult tineret
pe străzi, nu prea se auzea engleza, ci limbile nordice ;
- nu ştiu dacă aţi băgat de seamă, însă, mai pe unde te duci dai de un
olandez. Aceşti oameni au terminat în 1648 Războiul lor de 80 de
ani cu Spania, pe care l-au luat din mers ceilalţi europeni pe ultimii
30. Cum s-au văzut liberi, au înfiinţat Compania Neerlandeza a
Indiilor Occidentale, care a făcut ba comerţ, ba piraterie, dupa caz,
şi a împânzit globul. Asta cred că le-a forjat un caracter de oameni
gata de călătorii.

Foaie de suflet lunară a Asociaţiei „Promoţia ’61 MECANICĂ“
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Acum vreo 25 de ani, petrecând concediul la Dragoslavele, aflu că pe
Dâmboviţa se lucra la un lac de acumulare, şi că s-a tăiat un drum
de 40 km pe care se poate circula. Intr-o duminică, plecăm. Drumul,
nu cine ştie ce, nici ca stare, nici ca frumuseţe. Ţipenie de om. După
vreo 20 km, văd în depărtare un pieton, care venea către noi.
« Perfect, îmi zic, ăsta o să ne spună măcar cum e drumul ». Când se
mai apropie, văd că are şi un rucksack cât toate zilele în spinare.
« In regulă, îmi zic iar, nu e ţăran prost ». Opresc lângă el, nu apuc
să deschid gura, că-mi spune că e … olandez … şi pleacă mai
departe !!! De unde venea ? Cine-i spusese să se ducă acolo ? Unde
dormise ? Cine-i spusese încotro s-o apuce ? Zece întrebări cărora
nici azi nu le găsesc răspuns. Şi nu s-a terminat : n-am prelungit
excursia, nu mai aveam nici un chef, ne-am întors după ce am
ajuns la cap. Dar pe olandez nu l-am prins din urmă, şi totuşi nu
mai era alt drum !!! De atunci mă uit cu atenţie la numerele
maşinilor, pe unde mă aflu, întotdeauna trebuie să fie vreun olandez
prin apropiere ;
la Stedelijk mai era şi expoziţia Kazimir Malevich (1879-1935), pictor
abstracţionist rus, născut la Kiev, din părinţi polonezi, deci rus doar
cu numele. Tablourile lui sunt apreciate de o lume întreagă, mai
puţin de mine. Parcurgerea expoziţiei mi-a întărit părerea : mie numi place pictura abstractă geometrică. Punct !
ne-am propus să ne întoarcem la primăvară pe o temperatură mai
clementă, când natura va fi înverzită şi cerul albastru ca să vedem şi
celelalte feţe ale oraşului. Cum timpul nu mi-a permis să fac poze, vi
le trimit pe ale altora
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Pluguşor 2014
al
MECANICILOR’61
Sursa: MECANICII’61, # 12/87, decembrie 2013, EE

AP
Aho, aho, colegi ca fraţi,
Lap-topurile vă luaţi
Şi pe Internet intraţi,
Revista să accesaţi,
Urările să aflaţi
(Unii vor fi şi-njuraţi).
Ia mai mânaţi moşii mei,
Hei, hei!!
Înainte chiar de toate
Vă urăm de sănătate;
Dee Domnul cât se poate
Ca să le duceţi pe toate:
Dureri cumplite de spate,
Pârţuri şi obezitate.
Totu-i să fim pe picioare
Şi cu mintea sclipitoare!
Ia mai mânaţi moşii mei,
Hei, hei!!
În ăst an o facem lată
Urăm Promoţia toată,
De n-o pica la toţi bine
Să le fie de ruşine!
Doar odată ne-or primi
Să le spunem ce-om gândi.
Ăia de s-or supăra
Să ne fac-aşişderea
Un Pluguşor cu arţag
La anu’ ce bate-n prag.
Ia mai mânaţi moşii mei,
Hei, hei!!
S-o luăm cu prima grupă:
M.U.S.-iştii; ce faină trupă!
Din 17 absolvenţi
13 sunt azi prezenţi
Pe planşa de luptă a vieţii
(Nu ca-n anii tinereţii).
Dintre ei, ducem aleanul
Lui Cean-En-Sik coreanul,
Despre care încercăm
Orice veste să aflăm!
Pircea Zeno de-ar putea
Sigur ne-ar îmbrăţişa,

Scris de Adrian POPA şi Mirel VANCA

Nu numai la telefon.
L-am aştepta pe peron
Când o zice c-a pornit
Spre Bucureşti negreşit.
Ia mai mânaţi moşii mei,
Hei, hei!!
Mai sunt trei M.U.S.-işti de vază.
Totdeauna ne sfidează.
Nu suntem de nasul lor.
C-un nivel inferior,
Le cerem spăşit iertare
Că n-avem aşa de mare
Plecăciune de-nchinare.
Proful Calea, Maniţiu Carolică
Şi Matache Valerică
Să ne creadă că-i iubim
Chiar sfidaţi de o să fim.
Ia mai mânaţi moşii mei,
Hei, hei!!
Fala celor de la M.U.S.
E că sfidători nu-s
Decât trei, deci puţintei
(Deşi ne e dor de ei).
Şi de bază, opt la număr,
Sunt mereu umăr la umăr.
Le dorim ca-n an ce vine
Să le tot mai bine!
Gheorghe Vasca să dorească
Nepoţii rapid să-i crească
Să poată să-i învoiască
De la programul „la sânge”
(Deşi Gabi nu se plânge!).
Radu Gruia (alt bunic),
Se împarte câte un pic,
De la redactat reviste,
Plimbat căţelul pe piste.
Şi fiindcă asta nu-i totul,
Se mai joacă cu nepotul.
Ileanei, să nu te miri,
Puţine dezamăgiri
În politica română!
(Fu urarea la-ndemână).
Ia mai mânaţi moşii mei,
Hei, hei!!

15

Foaie de suflet lunară a Asociaţiei „Promoţia ’61 MECANICĂ“

Ozi şi cu Erika
Strigă-ntruna: „Evrika!”
Când găsesc pantofi, chiloţi,
Tocmai buni pentru nepoţi.
Că şi ei este bunici!
Poţi ceva să le mai zici?!
Ba noi chiar am mai putea:
Sănătate le-om ura
Şi mai dese revederi
Cât mai suntem în puteri.
Lui Doru Miron i-am zice:
Ia ascultă măi amice,
De colindaţi lumea-ntreagă
Nimenea nu vă întreabă
Ce-aţi mâncat, ce aţi băut,
Spuneţi-ne ce-aţi văzut;
Că de scris aţi arătat
Că se poate şi-i păcat!
Iar în ţară când sunteţi,
Ia nu vă mai ascundeţi!
Ia mai mânaţi moşii mei,
Hei, hei!!
Gigi Sorescu, „boboacă”,
Serviciu-i pare o joacă.
La ani câţi, de-o-ntrebi să vrei
Pensia nu-i treaba ei.
Cât privesc plimbările,
Să vadă urările
Ce lui Miron i-am făcut.
(Chit că lui nu i-au plăcut).
Dan Ştefănescu şi Anda
Completează lunar banda
De Mecanici, când se-adună,
Fie vreme rea sau bună.
De-i concert pe undeva,
Fie vremea bună, rea,
Doar Dan vine la-ntâlnire
(Cu muzica-i mai subţire!).
Ia mai mânaţi moşii mei,
Hei, hei!!
Teodorescu Şerban
Ne-a onorat în ăst an,
De ne-a fost chiar cu mirare,
De-am crezut că-i sărbătoare!
Dar ca orişice minune
A fost „fâs!”, aş putea spune.
L-o fi sunat Valerică
(Nu părea să-i fie frică!)
Să îl tragă înapoi
Să nu-şi bage-n cârd cu noi.

Lui Ilie, zis Olteanu’
Get doljan, deşi-i Vâlceanu,
I-om ura recoltă mare
Să nu-ncapă în hambare,
Băieţii să-l mulţumească
Şi cu ei să se mândrească!
Ia mai mânaţi moşii mei,
Hei, hei!!
Ne-om muta la colindat.
De nu le-o fi cu bănat,
Şi la alţi colegi ca fraţi.
De sunt fete sau bărbaţi,
Ei ţin steagul de Mecanici
Ca nişte Ţucălari falnici.
Calypso e înainte,
Nu doar fiindcă-i preşedinte.
E liantul ce uneşte,
Animozităţi topeşte,
Mereu are-o vorbă bună
Şi ştie când să o spună.
Cu-atâtea treburi pe cap
Te şi miri cum de-i încap,
În agendele-i actuale,
Întâlnirile lunare
De joi sau chiar şi de marţi.
(Totul e să fie ”harţi”).
Şi ea, Firuţă Corina,
Editoarea cu pricina,
Nu stă deloc de o parte
La-ntâlniri ia mereu parte,
La revistă pune umăr,
Prezentă număr de număr.
Şi ajutoare de vrei,
Hai Simona cu ai ei.
Ia mai mânaţi moşii mei,
Hei, hei!!
Marin Moise cu a lui fete
(Pentru noi feţe secrete)
Mai trece din când în când
Să ne vadă (nu în gând).
Ţine cursuri, e-ocupat
Are-n avans programat
Ceva mult mai important
Decât pe noi să ne vadă.
Mai dă-o-ncolo de treabă!!
„Străinul” Emil Olaru
Cel ce ne-aratâ dolaru’
Când mai trece pe-„acasă”
Şi şade cu noi la masă.
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Să-i dea Domnu’ sănătate,
Să se bucure de toate
Şi de noi dacă se poate,
Când o mai pleca din State
Ca să mai treacă pe-acasă.
Noi o să întindem masă!
Ia mai mânaţi moşii mei,
Hei, hei!!
Şoşo, deşi e departe,
Ţine cu colegii-aproape,
Cu sufletul cât se poate,
Dar şi cu prezenţa-i şarmă
(Ce i-a fost o viaţă armă)
Când mai dă prin Bucureşti.
Şoşone să ne trăieşti!
„Frate-su” Radu Stoian
Căpătuit peste an,
Cu o doamnă întru toate
(Uită-te că se mai poate),
Speră aprig să se-mpace
Cu-ai săi fii. Dee-i pace
Bunul nostru Dumnezeu!
Asta-i dorim mereu.
Ia mai mânaţi moşii mei,
Hei, hei!!
Aşa dară „ţucălarii”
Nu mai sunt aşa de tari,
Din cu totu’ optsprezece
Mai rămaseră doar zece.
Şi din ăştia nu prea vin,
Să bem un pahar de vin,
Doi, dar bine motivaţi,
Ce-s pe de-a-ntregul scuzaţi,
Borlan Titus şi Rodica
(Florea Pop suna condica).
Ne rugăm de sănătate
Şi mult bine; cât se poate.
Győrffi Bela şi Costică
Chiriţoiu (Domn adică,
Mare proprietar ajuns,
Parcă Dumnezeu l-a uns)
Sunt astăzi „oameni de vază”
De-aia şi-ăştia ne sfidează.
Şi pentru ei vrem, pe bune:
Să aibă binele din lume.
Ia mai mânaţi moşii mei,
Hei, hei!!
Despre T.C.M.-işti, la coadă
Fiindcă e mai grea corvoadă

Să urezi la două grupe
Împuţinate pe rupte.
Aşa că nu e de mirare
Că le-om zice o urare
Mai de suflet ca oricând
(Să nu văd vr-unul plângând!).
Cea mai în doliu echipă,
Nu ne-ndoim nici o clipă,
Este-a T.C.M.-iştilor.
Dumnezeu le-a răpit lor
Pe cei dragi mai tuturor:
Nini, Olaru „Mitică”,
H.Păicuţiu, „fără frică”,
Recent, Georgescu Lucică,
Şi cel mai drag tuturor
Nae Fluture, martor,
A multe-ntâlniri de-a-noastre,
Fără el, mai puţin faste.
Mai mult decât jumătate
S-au dus în eternitate.
Dar de ei ne amintim,
Sper să vadă că-i iubim.
Sunt de mare ajutor,
Să suportăm mai uşor
Că nu-s astăzi printre noi,
Rodica, Nina şi voi,
(Fluture şi Olaru)
Copii ce-i duplicaţi
Pe colegi, dar vouă taţi,
Vouă dar, noi vă urăm
Cu dagoste să-ndurăm
Lipsa lor; să fiţi cu noi
La bucurii şi nevoi
Fiindcă-aşa le-ar place lor,
Taţilor,colegilor.
Ia mai mânaţi, moşii mei,
Hei,hei!!
De-aia când ne adunăm
Amintiri, noi depănăm.
Drăgănescu – proful nostru,
Vânător – mare maestru,
Tot pe-atât recitator
Şi mare apicultor,
E nelipsit din decor.
Poţi să nu îi dai dreptate
Că-i de-al nostru pân-la moarte?!
Mike Hitzig din Israel,
De-ar fi cum doreşte el,
Ar fi lunar la-ntâlnire.
Îi spunem „Bună venire!”
Când o vrea, când o putea.
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Sănătate lu’ Gherta
Şi tuturor a lor lui!
Altceva ce să mai spui?
Ia mai mânaţi, moşii mei,
Hei,hei!!
Prezent Marin Constantin,
Mahmurul din Bolintin,
Ce poze faine ne face,
Nu e-n stare să ne-mpace
Cu-ale lui Mării superbe,
Care fără să-l întrebe
L-au făcut triplu bunic
Să mai ziceţi că nu-i şic!
Alde Mihălcescu Dan,
De-origini buzoian,
Are doi flăcăi de fală
Pe Dănuţ cu nepoţei,
De la Horia, idei.
Însă Dan, precum Păcală,
Nu-i ajung cei doi nepoţi:
„Măi Horică, tu nu poţi?!”
Ca Emilia, săraca,
Să mai facă pe dădaca,
Încă mult de-acu –nainte
S-aibă cin’ s-o ţină minte!
Ia mai mânaţi, moşii mei,
Hei,hei!!
Şi Nicolescu Rodica,
Bonă la toţi, mititica,
Prima noastră Preşedinte,
Trezorierul cu minte,
Se plânge de sănătate.
Luptătoare cât se poate,
Sigur nu se dă bătută:
Mai e puţin pân-la sută!
Aşa că-n continuare,
Noi îţi facem o urare:
Să ai multă sănătate,
De grija ta s-avem parte!
Alupopa (ca pe net)
Şi-a pus puşca amanet
Să mai facă nişte ierni
La el, la Călugăreni.
Pisicile şi-ai lui câini
Îi aşteaptă pe stăpâni,
Să le-aducă chiar la toţi,
Ca bunicii la nepoţi,
Bunătăţi, lucruri gustoase,
Grăunţe, biscuiţi, oase.
Ce vină au ei, nebunii,

Că i-au înfiat bătrânii ?!
Urarea care ne-ar place:
Să trăim în bună pace.
Pe la bănci să n-avem rate,
Pe masă s-avem de toate,
Prietenii ne-nconjoare
Cu dragoste şi răbdare.
Cât ne-oi ţine pe picioare,
Doamne, dă-ne-n bună parte
Ce-am cerut, sau chiar pe toate.
Ia mai mânaţi, moşii mei,
Hei, hei !!
Nelu Stănescu al nost’
Nu ştiu cum de-a făcut rost,
De friptane, mici, de toate,
De băut pe săturate.
Că pe toţi i-a copleşit,
La Lilieci de-au venit.
Bucuria i-a fost mare:
La această sărbătoare,
Au fost lângă el prezente,
Ofurile-i permanente,
Daniela, Angelica,
Mai mult, nu-şi dorea nimica.
Să-i dea Domnul sănătate,
De iubire s-aibă parte!
Ia mai mânaţi, moşii mei,
Hei, hei!!
Şi-apoi Nicu Suruceanu
Ce l-aţi întâlnit tot anul
În foaia noastră de suflet,
Prin muzee cu-al său umblet.
Şi-a petrecut astă vară
’N- Dragoslavele, la ţară.
De dragul nevestei sale,
Pe deal, de te uiţi în vale,
O căsuţă ca-n poveste
Precum alta nu mai este,
Au făcut lucrând cu spor
Pe acel superb ponor.
Asta ce ne dovedeşte?
Că dor de ţară le este.
Sperăm şi noi aşa-dar,
Că n-au făcut-o-n zadar.
Ne-om vedea şi noi mai des
De le-ar da inima ghes.
Ia mai mânaţi, moşii mei,
Hei, hei!!
Mircea Zainea, Spicika zis,
Întocmai cum a promis,
Nu e lipsă niciodată,
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Dar mai dă cu bâta-n baltă
Cu câte-o întrebare şuie
De te miri cum poat- s-o puie!
Să fie sănătos tun,
Să aibă un an mai bun !
Avem şi dă-i motivaţi
Care merită scuzaţi,
Ca Dănuţ Bolintineanu,
(Ce ar mai veni sărmanul!),
Ca Lidia Nicolescu,
(N-am nicio rimă la „escu”)
Că-s ambii aşa departe,
Că distanţa ne desparte.
Şi-a noastră Albu Florica
Şi Isofache Mitică,
Au necazurile lor,
De-ntâlniri nu le e dor.
Noi le spunem cu mult drag
Anul Nou le vie-n prag
Cu deplină sănătate
Şi mai mult noroc în toate!
Ia mai mânaţi, moşii mei,
Hei, hei!!
Şi la TCM avem,
Sfidători care se tem,
Că-s prea deştepţi pentru noi,
Sau prea lipsiţi de nevoi.
De-alde Dănuţ Cassian,
Fuduli, dar mai mult în van,
Ca Daneş Paul Miron,
Imberbi, dar fără fason,
Ne-am cam săturat măi frate.
Noi le dorim sănătate,
La cap mintea le-o veni
Şi chiar de nu ne-ar iubi,
Măcar nu ne-or ocoli
Şi poate ne-om întâlni
MV
TERMIŞTILOR
Secţia lor e destul de mare:
Treizeci şi nouă de membrii are!
Este adevărat, zece au murit,
Despre nouă, nu ştim nimic,
Pe doisprezece nu-i interesăm.
Ne-au mai rămas doar opt, să-i
colindăm.
Primul este giurgiuveanul Bone Stan,
Băiat bun, vrednic muntean!
El ne-a găzduit, pe toţi, de multe ori,
Pe un vapor sau chiar acasă, uneori.

Vine la întâlnirea noastră lunară,
Fără să-i pese de vremea de-afară,
Şi nu vine niciodată cu mâna goală.
De obicei, ne aduce câte-o sticlă cu vin,
Din ăla bun şi amărui, de-i zice pelin.
De aceia, se cuvine familiei lui să-i urăm,
După datina noastră străbună,
Ani mulţi cu sănătate şi cu voie bună!
În ordine alfabetică, urmează
Un coleg modest, nu unul „de vază”,
Adică nu unul care ţine să se dea mare
Cu meritele pe care consideră că le are.
Vine să ne vadă, sprijinindu-se în baston,
Şi nu face, niciodată, nici-un fason.
Marian Grădişteanu, îţi urăm fierbinte,
Ani mulţi şi fericiţi, de aici înainte!
Riri Pop, tocmai de la Budeasa,
Când vine, înveseleşte „Casa”.
Pe cât a fost de valoros şi mare,
Pe atât este acum, la fiecare adunare,
Voios, glumeţ şi simpatic tare.
Ne dorim să vină la ele cât mai des.
Iată ce urare i-am ales:
Mulţi ani îţi dorim noi ţie,
Cu bucurii şi cu veselie,
Cu poante inspirate,
Să râdem pe săturate!
Lui Ermil Văleanu îi dorim
Cât mai mult împreună să fim,
Şi-i mai dorim să nu înceteze,
Zilnic să ne informeze,
Despre evenimentele din ţară,
Fie ele bune sau de ocară.
Nici pe Lena n-o uităm,
Şi tot ce-i bun în lume, îi urăm!
La amândoi le zicem:
La mulţi ani! Sănătate şi mulţi bani!
Din când în când, Sorin Dinescu, Florin
Kessler, Stoian Petrescu,
Vasile Stein, şi aţi colegi de viţă aleasă,
Mai dau câte un semn de viaţă.
Pentru asta merită să le urăm şi lor
Un an nou cu bucurii şi spor!
Şi celor care nu vor să ne vadă,
O să le fac o urare, la grămadă:
An nou cu sănătate,
Că-i mai bună decât toate!
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AVIARORILOR
Secţia asta a fost una mică,
Dar, să recunoaştem: de elită.
Din opt câţi au fost odată,
Doar trei se mai arată:
Cu Nae Enescu, ne vedem regulat,
Cu Aleşincu şi Lipcan, doar câteodat’.
Nae, fost profesor universitar,
Acum e ca şi noi, pensionar.
Dar nu unul sedentar, fără ocupaţie,
Ci unul activ, plin de motivaţie.
Este şi într-o formă fizică de invidiat:
Dansează ca pe vremea când era băiat
Şi-i place să colinde lumea în lung şi lat.
Îi dorim să-l ţină balamalele şi să aibă bani!
La anul şi la mulţi ani!
Lui Aleşincu , Lipcan le dorim,
Fără vreun interes meschin,
Să vină în mijlocul nostru mai des,
Dacă n-au altceva mai bun de ales,
Că o să-i primim, ca şi până acum,
Cu tot ce-avem noi mai bun.
Le urăm şi lor să fie sănătoşi,
Şi la pungile lor groşi....
Lui Emil Dumitrescu,
Bolnav din păcate,
Îi urăm multă sănătate!
Celor neinteresaţi de noi,
Le dorim şi lor, numai bine,
În anul nou care vine!
AGRICULTORILOR
Agricultori au fost doar şase
Despre patru dintre ei nu ştim nimic,
Iar doi s-au dat la funt şi tac chitic.
Le urăm totuşi şi lor,
Un an nou cu sănătate şi spor!
TUTURORA
Ia mai mânaţi măi
Şi sunaţi din zurgălăi,
Să audă toţi termiştii,
Aviatorii şi tractoriştii,
Că mâine anul se-nnoieşte
Şi că oricine doreşte,
Are rând la sănătate
Şi la bunătăţile toate,
Fiindcă am dat o poruncă,
Ele la toţi să ajungă,
Pentru ca anul ce vine,
Pentru toată lumea, Să însemne BINE.
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MICUL INFERN

cronică

Sursa: MECANICII’61, # 12/87, decembrie 2013, EE, Scrisă de

Ani VANCA

În luna octombrie 2013, am fost la premiera din această stagiune a
piesei „Micul infern” de Mircea Ştefănescu, în a patra sală nouă deschisă de
când Teatrul Naţional din Bucureşti e în renovare şi anume la sala Pictura,
numită aşa pentru că, înainte de renovare, acolo era un atelier de pictură.
Sala are vreo 300 de locuri cu un hol pe două niveluri, în care pot fi
admirate picturile familiei Viorel Mărginean – tată, mamă şi fiu.
Din programul spectacolului, plin de fotografii color, care costă doar
şase lei, dintr-un interviu cu Daniela Ştefănescu, fiica dramaturgului, am
aflat că Mircea Ştefănescu (1898-1982) a avut probleme la premiera piesei,
în 1948, la Teatrul Mic (particular pe atunci). S-a reproşat piesei că este
retrogradă, obscurantist-burgheză, iar autorului că refuză să se ocupe de
problemele clasei muncitoare. Cu toate că succesul piesei a fost foarte mare,
spectacolele având loc de zece ori pe săptămână, ea a fost înlăturată din
programul Teatrului Mic şi n-a mai fost jucată nici pe alte scene, timp de
douăzeci de ani.

Interpreţii

Mircea Ştefănescu, pentru a avea din ce trăi,a scris piese cu teme din
istoria noastră, având ca eroi principali pe Alexandru Ioan Cuza, Eminescu,
Caragiale, Alexandri, cu care a cucerit, de asemenea, publicul. Foarte des
însă, era întrebat, când se va relua „Micul infern”?
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În 1968, piesa a fost mutată la Piteşti, datorită lui Ion Focşa, iar în
următorii ani a fost inclusă în repertoriul altor 15 teatre.
La începutul anului 1977, piesa s-a montat la Teatrul Notara (condus
de Horia Lovinescu), în regia lui Mihai Berechet cu Silvia Dumitrescu Tinică
în rolul soacrei. Spectacolul s-a bucurat de mare succes. A fost filmat şi
transmis de nenumărate ori la TV, de unde l-am înregistrat şi eu şi l-am
revăzut, ulterior, de mai multe ori. Este o încântare! Fiica era interpretată de
Lucia Mureşan, ginerele de Ion Dichiseanu, doctorul de Ştefan Radof,
ordonanţa de Ion Siminie, curtezanul de Dorin Moga, secretara de Emilia
Dobrin.
De data asta, la Teatrul Naţional, distribuţia este: Ileana Stana Ionescu
(soacra) dublată de Rodica Popescu Bitănescu, Ilinca Goia (fiica), Liviu
Lucaci (ginerele), Marius Rizea, foarte bun în rolul doctorului, Dragoş
Stemate (curtezanul), Daniel Badale foarte nostim în rolul ordonanţei şi
frumoasa Fulvia Folosea în rolul secretarei.
Regia,
fără inovaţii
supărătoare, pe gustul persoanelor mai în vârstă, este semnată de Mircea
Cornişteanu (de la Teatrul din Craiova), iar scenografia, realistă ( un interior
normal, al unei familii mic-burgheze, pe parcursul a patruzeci de ani,
durata de desfăşurare a acţiunii piesei), de Clara Labancz .
Micul infern este căsnicia, cum presupun că ştiaţi sau că aţi bănuit. „
Căsătoria pare un lanţ greu, famila pare o mină de dificultăţi…… O căsnicie
de o viaţă nu este o întreprindere uşoară, iar oamenii sau obişnuit s-o
numească „iad” şi „Infern”. Autorul nu contestă mizeriile căsniciei şi
dificultăţile vieţii de familie, dar le opune marile câştiguri şi triumfuri ale
acestora şi sugerează că viaţa în afara căsniciei şi familiei poate fi ucigătoare
prin dezordine, solitudine, ca un adevărat iad. Căsătoria e doar „micul

Ileana Stana Ionescu
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infern”, care echivalează cu Paradisul”, scrie Radu Popescu într-o cronică la
piesă, din 1971.
Noi, eu şi Mirel, am văzut-o în rolul soacrei pe Ileana Stana Ionescu,
care s-a străduit să nu fie mai prejos decât Silvia Dumitrescu Tinică (după
mine un etalon pentru interpretarea acestui personaj).
Ilinca Goia, frumoasă, talentată, cu rochii superbe, iar ca personaj pe
placul soţului ei (Liviu Lucaci) şi iubită, fără succes, timp de 40 ani, de
doctor (Marius Rizea). Curtezanul, care o plăcea şi el şi ar fi vrut s-o
divorţeze de soţ şi să se căsătorească cu ea, a renunţat când a aflat. de la
soţ, care-i cunoştea intenţiile, câte obligaţii va avea ca viitor cap de familie.
„Micul infern” este o piesă vioaie, plăcută, din care cei tineri poate trag
câteva învăţăminte, şi de aceea noi o recomandă mai ales colegilor care se
simt încă tineri.

Ilinca Goia şi Liviu Lucaci
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