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MARŢI..
Sursa: MECANICII’61, An 10, # 95

Scris de Radu GRUIA

…25 martie 2014, la Inter Macedonia, în continuarea seriei “spectacolelor” de .....autor ale promoţiei!
Nimic nou pe frontul din Piața Iancului ! Ca de
obicei, realizatorii spectacolului – adică noi, bineînţeles – au sosit la ora anunţată, ocupându-şi
locurile în segmentul de scenă rezervat de către
gazde. Totuşi, având în vedere menirea acestei
scurte plachete, ar trebui să menţionez absenţa
apariţiei anterioare, nr. 94 al revistei; a fost un
hiatus al celor de la firma care trebuia să scoată
ediţia pe hârtie, EH,
destinată cititorilor care
preferă lectura pe hârtie.Drept urmare,m-am
hotărât să-i înlocuiesc, renunţând la serviciile
dumnealor.
În rest, micul nostru eveniment periodic, aflat să
sperăm pe undeva către mijlocul „duratei sale de
viaţă” a „curs” normal, prilejuind participanţilor
destinderea şi ....stările emotive scontate.
Astfel, unii au venit şi alţii nu, toată lumea a vorbit
cu toată lumea, mă rog, unii păstrându-şi totuşi,
conlocutorii preferaţi, mai mulţi amatori de dans au
profitat de prestaţia solistului vocal şi formaţiei muzicale,categoric mai profesionişti decât cei anteriori,
fapt care a atras în ring probabil mai mult de
jumătate dintre „trupeţi”, solista vocală a participat,

împreună cu noi, la intonarea urărilor tradiţionale
de viaţă lungă adresate celor sărbătoriţi în martie:
Rodica Nicolescu, Nae Enescu şi Radu Gruia
Şi uite aşa, probabil mai toţi, ne-am deconectat de
la „contorul” de timp personal – adică i-am tras-o la
fix - pe cont propriu, reuşind să ne asigurăm,
măcar până acasă, o binemeritată stare de comfort
personal.
Cu toate că, aparent, cele ce urmează nu au
legătură cu enunţul din titlu, îmi face plăcere să vă
prezint aici, înainte să răsfoiţi revista, „cadoul” de
sărbători al lui Nicu Suruceanu : o relatare de
călătorie inedită, scrisă plăcut, cu un remarcabil
umor sobru, care ne aduce în faţa ochilor minţii şi
sufletului, imagini ale continentului american, de
care nu ştiu zău câţi dintre noi s-ar putea bucura
pe propriile lor speze. Materialul va avea patru
părţi, dintre care prima apare în prezenta ediţie.
Învitându-vă la lectură, cred că pot, în numele nostru al colegilor, să-l felicit pe Suru pentru realizarea
unui vis, pe care-l trăieşte acum şi cu noi.
Au participat :
Adelina şi Stănel Bone, Florian Drăgănescu, Mihai
Ene, Nae Enescu şi Mihaela Tihan, , Corina Firuţă,
Gabi şi Vali Gheorghe, Ileana şi Radu Gruia, Costel
Marin , Doru Miron, Rodica Nicolescu, Nina Olaru,
Adrian Popa, Fam. Ionel Stănescu, Anda şi Dan
Ştefănescu, Ana şi Mirel Vanca. (22)
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Cum arată Moşu’ DC!
După o gripă „ţapănă” !

Colocviu de gen,cu spectator !
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Adunare de zâmbăreţe !

Manevre discrete, monitorizate !
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Let’s dance !

Of course let’s dance . What else ?
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Reflecting upon the life breath.
Always Nae !

Jorj’ family. A ground foundation !
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Socializing !

No comment !
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Laolaltă !

To gether with the singer !
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Am traversat

STATELE UNITE
în Camping-car
Sursa: MECANICII’61, An 10, #95, aprilie 2014 Scris de

Nicu SURUCEANU

Pentru unii, îmi trebuia cel puţin de douã ori mai mult timp, pentru
alţii trebuie cã sunt nebun sã fac aşa ceva, mi se prevedea chiar cã vom
rãmâne prinşi în vreo furtunã de zãpadã şi vom fi gãsiţi abia la primavară,
alţii … Dar iată că am reuşit fără nici cel mai mic eşec, şi am văzut nu
numai ce ne propusesem, ci şi ceva în plus.
Anul trecut am făcut cu familia fiului nostru un mic circuit în jurul
Marelui Canion, la care Sanda a trebuit să renunţe în ultima clipã. Asta m-a
familiarizat cu acest mod de voiaj şi mi-a arãtat cã un camping-car nu este
un hotel pe roţi, ci un vehicul destinat unei singure familii, mãrimea lui
determinând gradul de confort şi limitându-i accesul în diverse locuri.
Descriindu-i frumuseţile văzute, îi promisesem Sandei că o voi duce pe
acelaşi traseu, lucru pe care nu prea îl credea. Până la urmă, am găsit ceva
cu mult mai interesant : compania avea un camping-car de 5 locuri ieşit din
uzină, care trebuia dus de la Chicago la San Francisco pentru un preţ de
1200 $, în care intrau 200 mile/zi, asigurarea, vesela şi aşternuturile, pe
timp de o lună. Anul trecut plătisem dublu pentru două săptămâni numai
împrumutul. Şi avusesem un hârb cu direcţia defectuoasă. Aşa că nu am
stat pe gânduri.
Vineri 28.02 am aterizat la Chicago, unde ne-au aşteptat Rodica şi
Radu, gazde care s-au dat peste cap să ne facă şederea agreabilă şi faţă de
care sperăm să fim la aceeaşi înălţime cu ocazia vizitelor lor în Franţa sau la
Dragoslavele. Am apucat să vedem Art Institute, despre care voi scrie întrun articol separat şi spectacolul filmat al operei Cneazul Igor. Cu Radu am
fost pe unde ştia el şi am facut aprovizionarea, iar luni 3, tot cu el, care ne-a
sprijinit la companie, eu neştiind engleza, am luat în primire camping-carul
şi l-am parcat în faţă la ei. A doua zi dimineaţa am plecat.
Cu Rodica şi Radu

Strada din faţa
Muzeului de artă

Am uitat să spun că încă de acasă vedeam îngrozit că la Chicago sunt până
la -20 la -25°C, mai frig cu 13°ca la Anchorage, în Alaska ! Ori, de 35 de ani,
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în regiunea pariziană umblu cu capul gol, iar mânuşi mi-am cumpărat când
am venit în România. In afară de asta, odată ajuns, aflu că în America de
nord există un fel de culoar, de nu ştiu ce lărgime, ce începe din nordul
Canadei cam pe meridianul pe care se găseste Chicago şi coboară până în
golful Mexicului, pe care vânturile reci nu întâlnesc nici un obstacol.
Iar dacă pe drum se abat mase de aer cald şi umed, ori ninge ori sunt
furtuni. Şi tocmai pe acolo trebuia să coborîm noi !
Camping-carul nostru a fost de fapt un şasiu de camionetă, căruia i se
ridicase rangul social, grefându-i-se în cârcă un habitaclu. Ca tot ce este
promovat în altă clasă socială, fără să aibă şi educaţia corespunzătoare, îşi
dădea în petec cu orice ocazie : ba făcea zgomot, să se audă numai el, nu ca
omul subţire, care îi lase şi pe alţii să vorbească, bea ca un mitocan, cam 20
de litri la sută, ţâfnos, câteodată nu voia să schimbe decât la 5000 de ture şi
ne mai şi zgâlţâia. Obârşia proletară şi-o arăta la deal, când trăgea zdravăn
din cei 8 cilindri de 4.5 l cilindree ca să urce pantele de până la 16% pe care
le-am întâlnit.
Plecând din Chicago am fost la început oarecum timorat, conduceam
un vehicul de cel puţin 3 tone, lat de 3 m, lung de 7.5 şi înalt de 4, sensibil
la vânt lateral, cu o distanţă de frânare mai mare decât a maşinii mele şi cu
cutie de viteze automată, condusă din an în paşti. In plus, circulaţia era
foarte intensă, iar camioanele monstruoase care mergeau mai iute decât
viteza legală cu care mergeam eu, provocau un val de aer care mă împingea
în lateral, atunci când mă depăşeau. După asta am aflat că poliţia tolerează
să te aliniezi ca viteză la restul participanţilor la trafic. Mai erau şi poveştile
privitoare la prezenţa la tot pasul a poliţiştilor, pe care, de fapt, nu prea i-am
văzut. Calitatea asfaltului mi s-a parut destul de mediocră, sub cea din
Franţa sau Germania. Pentru europeanul occidental, faptul că se depăşeşte
şi pe dreapta este foarte derutant, cu toate că în acest fel sunt evitate
trecerile neîncetate de pe un culoar pe celălalt. Două greşeli pe care le fac în
mod sistematic toţi americanii : nu se opresc la panoul « Stop » şi calcă linia
continuă, greşeli care te pot costa mulţi euro în unele ţări europene.
Americanii au un fel prevenitor de a conduce, care face autostrada mai
puţin stresantă. Un personaj foarte important în circulaţie este pietonul,
care este prioritar în toate situaţiile. Autobuzele de transport şcolar, foarte
numeroase, şi pe care le întâlneşti pe toate coclaurile au pe laturi nişte
panouri rabatabile « Stop », pe care le desfăşoară când se opresc ca elevii să
coboare ; în acel moment, circulaţia îngheaţă în toate sensurile !
Cum, încă înainte de plecarea din Chicago se vehiculau nişte sumbre
prevederi meteo în legătură cu o furtună de zăpadă, ne-am facut planul să
coborîm către zone mai călduroase, adică de la paralela 42, prin St. Louis,
pentru ca, de la Oklahoma să ajungem la paralela 35, vechea Route 66 pe
care o urmaseră toţi emigranţii care se duceau în vestul salbatec, dar pe
care noi urma să o părăsim la Holbrook, unde aveam de vizitat primul
obiectiv turistic, Petrified Forest Park. Adică aveam de făcut 2500 km în
cât mai scurt timp posibil, drumul fiind neinteresant ; în mod normal, în
Europa – două zile de maşină. In camping-car – trei zile şi jumătate ! E drept
că a doua a fost scurtă, am fi putut continua, însă ne-a prins o ninsoare
care s-a oprit după ce ne instalasem în campingul de la Elk City. In prima
parte, cam până la Tulsa, ne aşteptam să vedem troiene până la streaşinile
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caselor, atâta vorbeau reporterii la televizor. Probabil că fusese ceva, dar se
strânsese demult, se topise, pentru că în unele locuri mai că nu puteai să
strângi din ce să te baţi cu bulgări de zăpadă. Doar într-o mică localitate
situată într-o vale întortochiată între nişte dealuri se afla mai multă, însă
frumos adunată de utilajele de deszăpezire.
Cam de la Amarillo începe partea cea mai plictisitoare a celor 2500 km,
zona de semideşert, unde vezi aceleaşi tufişuri pipernicite la stânga şi la
dreapta drumului drept ca o sfoară în faţa
ta. Şi atunci pui regulatorul de viteză, dai
drumul la radio, dar să te ferească cel de
sus să închizi ochii, pentru că, paradoxal,
pe căruţaşul adormit beat criţă, boul,
animal unanim considerat tâmp, îl duce
fără greş acasă, pe când pe şofer, maşina
cu GPS şi cutie automată auto-adaptativă
îl duce negreşit în şanţ.
Petrified Forest Park a fost primul parc vizitat. Este compus din două
părţi, situate fiecare de câte o parte a autostrăzii şi legate între ele printr-un
pod. Intr-o parte pot fi văzute bucăţi de trunchiuri pietrificate, iar în
cealaltă, roci erodate de diverse culori. Parcul nu mi s-a părut interesant,
consider că oferă prea puţin faţă de mărimea lui – are 50 km lungime.
De aici, trecând prin oraşul Flagstaff şi urcând către nord prin orăşelul
Tusayan am intrat pe teritoriul Grand Canyon National Park, săpat de râul
Colorado între lacurile Powell şi Mead. Are o suprafaţă de 4927 km2 şi este
vizitat de peste 4 milioane de persoane pe an. Are o lungime de 450 km, o
lăţime între 5.5 şi 30 km şi o adâncime de 1200 m. Nu există

legatură directă între maluri. Malul
sud este accesibil pe toată durata anului.
In fiecare dimineaţă eram vizitaţi în
camping de cerbi, căpriooare şi alte
animale tot din familia lor, însă de o talie
mai impozantă, şi de care eram sfătuiţi să
ne ferim. Se pare că mai erau şi urşi şi
râşi, din câte am înţeles. Dintre animalele
mici am văzut veveriţe obişnuite şi o altă
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specie, care avea vizuine ca şobolanii. Toate
animalele erau obişnuite cu prezenţa
oamenilor. Pentru vizitarea malului sudic al
canionului am utilizat navetele gratuite care
au staţii foarte dese în puncte unde să poţi
face o fotografie frumoasă, să cobori
eventual în canion şi să găseşti un WC. Pare
ciudat, însă asta este prima preocupare a
celor care amenajează un parking absolut
oriunde : WC-ul face parte din dotaţia
parkingului şi este tratat cu aceeaşi atenţie
ca reţeaua electrică, cea de scurgerea apelor,
soliditatea fundaţiei şi tot ce e important. Cei care nu aţi avut ocazia să le
vedeţi, să nu vă închipuiţi că o să găsiţi sistemul cu apă cu tourbillon, pe
care l-am întâlnit din Statele Unite şi până în Peru şi Bolivia ; nu, este ceea
ce cunoaştem cu toţii sub denumirea poetică de « umblătoare », însă
perfecţionată de americani prin adăugarea unui tiraj – vezi coşul ca de vapor
ce intră în hazna. Probabil că adaugă şi ceva substanţe, pentru că nu este
nici cel mai mic miros. Asta face ca parkingul să nu aibă aspectul deplorabil
din alte ţări. E drept că nici nu am văzut urme de tălpi pe colac, sau altfel
de urme, ceea ce ţine de educaţie.
Şi pentru că suntem la capitolul educaţie, ne-a mirat curăţenia ; doar
în rezervaţiile indienilor am văzut murdărie şi maidanezi, şi în California,
unde sunt foarte mulţi mexicani, care întârzie să se adapteze. Am aflat că
educaţia nu s-a făcut oricum, ci prin amenzi, care sunt de 1000 $, şi se
aplică. Mi s-a spus că te amendează şi dacă faci pipi în pădure.
De aici ne-am continuat drumul către nord, intrând în marile rezervaţii
indiene ale triburilor Hopi şi Navajo. Am rămas trei nopţi într-un camping la
marginea oraşului Page, la capătul sudic al marelui lac de acumulare
Powell. In afară de lac, care
prezintă interes pentru amatorii
de sporturi nautice, am vizitat
celelalte două atracţii locale,
Horseshoe bend şi Antelope
Canyon.
Prima este o meandră a
râului Colorado, aflată la câţiva
km în sudul oraşului, la care se
ajunge uşor cu maşina, apoi pe
jos 20 – 25 minute de urcat, de
coborât o colină, apoi de urcat
malul de piatră pe care râul l-a
săpat şi l-a înconjurat aproape complet, dându-i o formă de copită.
Nimeni nu s-a gândit până acum să pună o taxă de intrare. Am avut
noroc că am facut voiajul în afara sezonului de vârf, nu erau prea mulţi
vizitatori.
Antelope Canyon, de fapt sunt două, Upper si Lower, sunt girate de
tribul Navajo şi sunt aflate la mică distanţă unul de celălalt. Au fost săpate
de apele de ploaie şi chiar în zilele noastre se întâmplă să fie inundate. In
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1997, nişte turişti francezi care nu au ascultat indicaţiile ghizilor de a
evacua canionul au fost luaţi de ape şi s-au înecat.
Upper este mai accesibil, de la parking la canion sunt 5 km de defileu,
transportul fiind asigurat de maşinile ghizilor.
Lower este foarte aproape de parking, însă odată înăuntru te aşteaptă
escaladarea a fel şi fel de scări şi scăriţe, contorsiuni ca să treci prin pasaje
imposibile, şi câte şi mai câte. Insă ce rasplată !

Lower Antelope Canyon
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Upper Antelope Canyon
Intrând în aceste locuri, ne-am găsit în rezervaţia Navajo, comparabilă
ca suprafaţă cu Beneluxul ! Nu am avut ocazia să văd un rodeo cu cow-boys
indieni, nici bijuterii indiene cu turcoaze. Am văzut în schimb un lucru pe
care mi-l explic abia acum, recitind « Parcs nationaux de l’Ouest américain ».
Eram în zonă şi căutam o scurtătură, a cărei existenţă o bănuiam. Am făcut
semn unui 4X4 să oprească şi Sanda i-a cerut indicaţii şoferului, un indian
de vreo 50 de ani, cu un aspect cât se poate de civilizat. Am remarcat că nu
ne-a privit, se uita drept în faţa lui ; n-am găsit pe nimeni să-mi explice şi
iată, găsesc acum că este un obicei navajo, ca şi acela de a nu mânca peşte.
Iar limba lor este atât de complicată, încât într-al doilea război mesajele
secrete erau traduse în navajo şi apoi codate. Japonezii nu au reuşit să
spargă codul acesta ciudat. S-a şi creat pentru asta în armată un batalion
special Navajo code talkers.
De la Page, în drum către Monument Valley ne-am abătut să vedem
Navajo National Monument, loc unde nu există nici un monument. A fost o
populaţie care a părăsit aceste locuri prin sec XIII, şi care a lăsat urme de
locuinţe. Este singurul lucru care se cunoaşte. Au însă un camping în care
am impresia ca s-au creat din nou condiţiile de viaţă de atunci.
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Monument Valley, unul din fenomenele cele mai extraordinare pe care
le-am întâlnit în timpul voiajului ; înconjurat de masivele sângerii înalte de
3-400 m, te simţi în mijlocul unui western şi nu ai considera deloc anormală
apariţia unor personaje văzute în astfel de filme.
Loc necunoscut de marele public, în 1939, proprietarului unui mic
hotel din împrejurimi, Mr. Goulding, al cărui nume este perpetuat de un
lanţ de hoteluri şi campinguri, îi vine ideea să se ducă sa-i arate un vraf de
fotografii lui John Ford. Acesta, intrigat, vine să vadă cu ochii lui. Imediat,
urmează turnarea la faţa locului a uneia din capodopere :The Stage Coach La Chevauchée fantastique cu John Wayne. Monument Valley devine decorul
său de predilecţie pentru a turna filme în care a utilizat indieni locali ca
figuranţi şi un şaman ca meteorolog. Intr-unul din filme i-a pus pe indieni
să vorbească pe limba lor ; se pare că este singurul în care indienii râd.
Intrigat, i-a întrebat de ce. Oamenii profitaseră ca tot nu aveau ce face şi nu
înţelegea nimeni şi-şi spuseseră bancuri porcoase !
De departe, venind din spre Kayenta pe şoseaua 163, începi să vezi
masivele de gresie roşie ieşind din pamânt. Totul acţionează ca un magnet,
opreşti unde poţi ca să faci o fotografie, cu riscul să încurci circulaţia,
pentru că, bănuiesc, persoane interesate să opreşti acolo unde « trebuie » au
săpat marginea drumului, ca să nu te poţi opri.
Păcat că magia asta a devenit în mâinile unor escroci un mijloc de a-şi
umple buzunarele de bani. Anul trecut se mai putea intra cu un campingcar de 25 de picioare, acum nu se mai poate decât cu maşina, mâine, poate
numai cu a lor, şi la un preţ de două ori mai scump ca astăzi, care ne-a
scandalizat prin neruşinare. Daca eram la curent, lăsam camping-carul în
oraş şi închiriam pentru câteva ore o maşină.
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Sfârşitul primei părţi
(vezi şi harta de la pagina 17)
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Harta itinerariului parcurs în prima etapă a traversării :
A Chicago. Ilinois. Statele Unite > H Monument Valley. Utah. Statele Unite
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ANA KARENINA
Balet neoclasic pe un colaj muzical din
lucrările compozitorului P. I. Ceaikovski
Sursa: MECANICII’61, An 10, # 95, aprilie 2014,

Scris de Ana VANCA

Corina Dumitrescu în Anna Karenina
Premiera a fost pe 8 noiembrie 1998 şi am văzut-o cu Simona
Şomăcescu (Anna), Tiberiu Almosnino (Karenin) şi Cristian Crăciun
(Vronski).
În 2001, în rolul Annei am văzut-o pe Corina Dumitrescu, iar Vronski a
fost Alin Gheorghiu. Baletul a mai fost în repertoriul Operei şi în 2002, iar
apoi a dispărut până în 28 noiembrie
2009, când s-a reluat, spre bucuria
mea, tot cu Corina Dumitrescu, Gigel
Ungureanu (Karenin) şi Alin Gheorghiu
(Vronski). De atunci am mai văzut
baletul de şapte ori, de cele mai multe
ori rolul Annei fiind interpretat de
Corina Dumitrescu.
Pe 27 martie 2014, am fost iar la
baletul Anna Karenina şi a fost pentru
mine o seară încântătoare, care m-a
determinat să scriu acest articol, pentru
a vă convinge să mergeţi la acest
spectacol minunat, care redă dragostea
prin dans, pe o muzică superbă, ce nu a
fost scrisă special pentru balet. Meritul

-19-

colajului muzical din lucrări de P.I. Ceaikovski îi revine lui Ioan Tugearu (ce
semnează regia şi coregrafia) şi lui Alexandru Istrate. Libretul a fost scris de
Liana Tugearu, după romanul omonim al lui Lev Tolstoi, iar scenografia îi
aparţine Vioricăi Petrovici.
Am avut bucuria s-o revăd în rolul Annei tot pe talentata Corina
Dumitrescu, care are cam 40 de ani, de trei ani este mama unei fetiţe şi a
ajuns la o perfecţiune a interpretării.
Corina Dumitrescu şi Călin
În pauza spectacolului, trecând pe
Rădulescu la repetiţii.
lângă coregraful Ioan Tugearu, i-am spus că
ar fi bine să facă un turneu la ruşi, ca să
vadă şi ei ce spectacol grozav a realizat.
Ioan Tugearu are peste 70 de ani, a fost
prim balerin şi coregraf al Operei Naţionale
Bucureşti, unde a montat multe spectacole,
începând cu 1977 şi din 2003 este profesor
la Universitatea de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe
Cristea” din Bucureşti.
În 1971, baletul Anna Karenina al
compozitorului Rodion Şcedrin a fost
adaptat de balerina Maia Pliseţkaia, care a
semnat şi coregrafia, la Teatrul Balşoi din
Moskova. Deci, ce se întâmplă la Opera
Naţională Bucureşti, este un eveniment prin
colajul muzical. Acum citez din programul
de sală, în care se găsesc multe fotografii cu
balerina Corina Dumitrescu şi cu partenerii
ei tineri, debutanţi în rol, Călin Rădulescu
(Alexei Vronski) şi Bogdan Plopeanu (Alexei Karenin )Prin romanul „Anna
Karenina”, pe care scriitorul american
William Faulkner îl descria ca fiind cel mai
Corina D. şi Bogdan P.
bun roman scris vreodată, Lev Tolstoi a creat
unul dintre cele mai admirabile personaje din
literatura universală: aristocrata Anna
Karenina, care prin iubirea pasională pe care
i-o poartă în afara căsătoriei contelui
Vronski, are curajul de a-şi recunoaşte
sentimentele, înfruntând astfel normele
sociale şi devenind un adevărat model
pentru femeia modernă.
Rafinament,
mister,
sentimente
puternice, străbat acest spectacol minunat,
care îl transpune pe spectator într-o lume a
Rusiei secolului al XIX-lea.
Ioan Tugearu mărturiseşte că îşi
iubeşte mult spectacolul, care îşi păstrează
prospeţimea pe care a avut-o în 1998.
Decorul este în continuă mişcare prin
tablouri, iar scenografia a fost aleasă pe
ideea de vis (visele Annei şi ale lui Vronski),
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în care apare un personaj –acarul – interpretat la premieră de Răzvan
Mazilu, iar în 2014 de Vlad Toader, un balerin de 41 de ani în mare formă;
este acarul călcat de tren la începutul baletului, când Anna şi Vronski se
văd pe peronul gării pentru prima oară.
Lev Tolstoi (1828-1910) a scris
Vlad Toader şi coregraful
romanul „Anna Karenina” între
Ioan Tugearu la repetiţii
1875-1877, când avea 47-49 ani şi a
aplicat toate ideile sale despre
credinţă, filozofie şi morală în viaţa
de familie (trei familii: Oblonski,
Karenin şi Levin) şi prima frază a
romanului, foarte faimoasă, este:
Toate familiile fericite se aseamănă
între ele, orice familie nefericită este
nefericită în felul ei. Anna evoluează
de la o femeie îndrăgostită şi fericită
alături de bărbatul iubit, pentru
care şi-a părăsit soţul, la o femeie
cuprinsă de remuşcări pentru că şia abandonat şi copilul şi în final
înnebuneşte
şi
se
sinucide
aruncându-se în faţa trenului. Ea
este sfâşiată de gândul că nu-şi mai
poate vedea fiul,
În roman, Vronski apare ezitant
spre finalul relaţiei, nu înţelege
gelozia Annei, dar în balet, spre
deosebire de roman şi numeroasele
ecranizări, el o iubeşte sincer, suferă
că e nefericită şi încearcă să o oprească de a merge la Operă pentru a o feri
de bârfe.
Făcând o comparaţie cu spectacolele văzute începând din 2001, am
putut constata că minunata balerină Corina Dumitrescu a ajuns la o
perfecţiune a interpretării şi o trăire impresionantă a personajului. Noii ei
parteneri au dansat la fel de bine ca şi cei văzuţi în anii trecuţi, cu care
Corina a avut contopire prin dans (Alin Gheorghiu şi Gigel Ungureanu).
Călin Rădulescu este un balerin înalt, cu chip de prinţ, tânăr şi
talentat, care s-a armonizat în mişcări cu Corina, mai ales în momentele de
dragoste, însă cuvintele sunt sărace în a descrie, baletul trebuie văzut nu
povestit.
Interpretul soţului, Bogdan Plopeanu, a fost şi el foarte bun, dar prea
tânăr pentru acest rol, deşi a fost machiat.
Perechea fericită a baletului, Kitty (Mihaela Soare) şi Levin (Virgil
Ciocoiu), a redat cu pasiune, prin dans, o dragoste împlinită.
Muzica înregistrată a fost cam tare în momentele în care a dansat
corpul de balet; la bal sau la logodna perechii fericite, dar în momentele
lirice a fost o muzică potrivită şi foarte plăcută urechii.
Îmi place foarte mult acest balet şi l-aş vedea în fiecare lună dacă s-ar
programa.
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Corina Dumitrescu şi Călin Rădulescu la repetiţii
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Inocenţa Cinstei
un exerciţiu de memorialistică
Sursa: MECANICII’61, An 10, # 95, aprilie 2014 EE

Scris de Adrian POPA

Era pe vremea când ne petreceam frumos concediile la mare, la
munte, umplându-ne inima, mintea şi sufletul cu sămânţa nostalgiei de mai
târziu, admirând frumuseţile copleşitoare cu care Dumnezeu a înzestrat
această ţară, căreia un mare Papă i-a zis „Grădina Maicii Domnului”.
Şi mai era pe vremea (asta nu mai ţine de „Vremuri”, ci de vârsta
noastră) când luam rucsacurile în spate, ne urcam în tren şi ne îndreptam
spre o nouă destinaţie, bine aleasă, după o cugetare şi documentare
prealabilă.
Astfel că în acel sfârşit de vară - început de toamnă, când rugina
îndrăzneşte să atace verdele frunzelor foioaselor producând peisaje parcă
furate din tablourile marilor pictori, am plecat pentru un semi-concediu la
munte, să stăm undeva uitaţi de lume, fără televizor, fără ziare, ceva ca-n
„Jocul de-a vacanţa” a lui Mihail Sebastian.
Aşa visam noi. Noi, adică eu, soţia mea Lucy şi prietenii noştri Lala şi
Nelu, companioni de excursii şi drumeţii de când ne ştiam unii pe alţii.
Şi aşa a şi fost. Ne-am urcat în tren, am aruncat rucsacurile în plasele
(aşa erau atunci) de bagaje, ne-am recapitulat traseul pe care îl studiasem
şi alesesem împreună şi ne-am trezit la Braşov. La gară, am găsit un camion
de ocazie, care ne-a dus până la Plaiul Foii. De acolo am luat-o pe jos, am
făcut un popas de un ceai la cabana Gura Râului şi - fiindcă era doar puţin
după amiază, am pornit spre ţinta noastră: satul din munte.
După un timp, a apărut o casă, înconjurată de câteva căpiţe de fân şi
nişte acareturi, dar am mers mai departe, fără să ştim că ajunseserăm în
sat. După ce ne-am dumirit, după alte câteva case similare lăsate în urmă,
am bătut la o poartă şi am cerut găzduire.
Aşa am ajuns noi să petrecem două săptămâni la Ţaţa Oana şi Nenea
Nae. Ce familie de gospodari! Ce gospodărie! Aveau două vaci cu lapte, nişte
oi, pe care nu le-am văzut fiindcă acestea erau date „la cioban”, păsări de
toate felurile (găini, raţe, curci) şi o casă superbă, mobilată cu paturi cu
saltele de lână şi totul de o curăţenie de ţi-era ruşine să laşi o hârtiuţă în
urma ta. Nu aş putea băga mâna-n foc că toate gospodăriile erau asemenea
celei locuite de Taţa Oana şi Nenea Nae, fiindcă acel sat parcă era constituit
după o anume regulă: să nu se vadă casă cu casă, aşa că nu am ajuns să
cunoaştem vecinii.
Chiar în ziua sosirii noastre, am vorbit cu gazdele şi am convenit să
ne cazeze şi să ne asigure două mese : mic dejun şi cină (pentru a avea timp
de hoinăreală). Dacă pentru cazare am acceptat imediat preţul cerut (era
mai mult decât convenabil), pentru masă, nu am putut ajunge nicicum la o
înţelegere, aşa că a rămas cum a zis Nenea Nae : „Ne-om socoti la sfârşit”.
Foarte pe scurt, a fost un concediu de neuitat. Cam monoton, ar
putea spune unii amatori de turism gen „Dacă-i marţi, e Belgia”.
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Monoton fiindcă ne scula dimineaţa devreme un cocoş harnic (l-aş fi
urât pentru hărnicia asta, dacă n-ar fi fost de o frumuseţe rară, un fel de
star-sexy în ograda lui), ne luam micul dejun, compus aproape fără
excepţie din ouă (fie fierte moi, fie jumări cu mămăliguţă rece rămasă de
seara) şi lapte proaspăt, fiert pe care unii îl mâncau în strachină tot cu
mămăligă rece, alţii îl mâncau în căni cu pâine făcută în casă.
Ne luam câte un rucsac per familie cu noi, în care puneam o gustărică
uşoară (ceva brânză de vacă sau de oaie cu roşii şi ardei) şi hoinăream până
spre seară, nesăturându-ne de libertatea alegerii traseelor, mergând către
unde ni se părea că este mai frumos, respirând aerul curat de munte care
provoca expandarea mirosului pajiştilor verzi nesfârşite (infinitul era
întrerupt ici şi colo de nişte garduri din bârne lungi subţiri prinse orizontal
pe nişte pari ceva mai groşi, distanţaţi pe măsura lungimii numitor comun
a celor paralele cu păşunea).
În preumblările noastre am văzut şi bisericuţa satului, o minune
arhitecturală din lemn, care nu era aidoma cu cele maramureşene, dar
maiestoasă prin simplitatea ei şi florile din ghivecele agăţate în cerdac.
Seara, obosiţi într-un fel, dar reconfortaţi în toate celelalte feluri, ne
aşezam la masă unde meniul varia, combinând un sortiment nu prea larg de
reţete : mămăliguţă cu unt, brânză şi smântână, cârnăciori afumaţi,
pastramă de oaie a la Nenea Nae şi altele asemenea, dar şi desertul „made
by Ţaţa Oana”, care era fie plăcintă cu brânză, fie plăcintă cu dovleac
(dovlecii fiind înşiraţi cu zecile pe prispa casei).
Şi aşa s-au scurs acele zile minunate, în peisajul de basm al „satului
fără case” (atât de rare erau), până a venit sorocul întoarcerii acasă (deşi nu
ni se făcuse dor să luăm o gură de gaze de eşapament, aşteptând la vreo
trecere de pietoni).
În dimineaţa din preziua plecării, Ţaţa Oana şi Nenea Nae, îmbrăcaţi
în frumoase costume naţionale , ne-au spus nouă băieţilor:
„-Noi mergem la biserică că-i Sfânta Duminică, dar la întoarcere v-am
ruga să ne pozaţi şi pe noi, că am văzut că aveţi aparate faine pe care le
luaţi cu voi peste tot”
„-Sigur Nene Nae – am răspuns noi în cor – nu este nici o problemă.
Se rezolvă”
În ziua acea însorită de toamnă, ne-am odihnit, ne-am făcut bagajele
şi la întoarcerea gazdelor de la biserică i-am fotografiat în toate ipostazele
vieţii lor de ţărani de la munte: în faţa casei, pe prispa plină de dovleci şi
ghivece de flori, în faţa grajdului, în ogradă printre orătănii şi unde au mai
dorit ei.
După ce şi-au schimbat hainele de sărbătoare, au mâncat împreună
cu noi; fiind o masă de duminică şi mâncărurile au fost „mai alese”. Ţaţa
Oana pregătise de cu seară câţiva pui la ceaun, precum şi mujdeiul cuvenit,
iar Nenea Nae ne-a întărit la aperitiv cu o cească de pălincă.
După ce am mâncat, noi băieţii am rămas cu Nenea Nae la un „pahar
de vorbă” şi -aşa cum mă înţelesesem cu Nelu – am profitat să ne socotim
cu gazda şi să ne achităm datoriile. Dacă cu costul cazării nu au fost
probleme să-l trecem pe hârtie, cu mâncarea nu a fost atât de simplu.
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Nelu, de teamă să nu uităm ceva , notase pe zile tot ce consumasem
de la gazde : lapte, ouă, brânză, cârnaţi etc., însumate pe toată perioada
şederii noastre acolo.
Nelu i-a spus că a notat zilnic ce am consumat – fără a şti cantităţile,
iar Nenea Nae să aprecieze şi să spună căt face în total. Şi calculele s-au
desfăşurat cam aşa:
„- Laptele ...” , zicea Nelu.
„- Asta nu se pune!”, zicea Nenea Nae „Asta-i de la Oana”
„- Pălinca ...” , grăia Nelu
„- Asta nu se pune! E de la mine”, venea răspunsul
„-Mălaiul de mămăligă ...” continua Nelu enumerarea
„- Asta nu se pune !” hotăra Nenea Nae.
„-Ăsta de la cine mai este !? ”, interveneam şi eu .
„- Ăsta-i de la Dumnezeu”, explica calm gazda.
După ce am plătit cât a rezultat din socoteală (nu a vrut să primească
nici un ban mai mult), Nenea Nae a zis:
„-No,acum să-mi spuneţi cât mă costă pozele?”
„-Care poze?” zic eu.
„-Cele care mi le-aţi făcut mie şi Oanei”.
Geaba am încercat eu şi Nelu să-i explicăm dece nu-i putem spune
cât costă, până nu developăm filmul, apoi trebuie alese cele bune etc., etc.
Am fost nevoiţi să estimăm o sumă pe care cum am pronunţat-o, ne-a şi fost
înmânată pe loc.
Scuzându-se Nenea Nae ne-a spus:
„- Eu nu mă îndoiesc că sunteţi de bună credinţă când spuneţi că ne
veţi face pozele. Dar cu slujba şi cu grijile dumneavoastră de zi cu zi de la
Bucureşti, s-ar putea să uitaţi. Aşa că, dacă vi le-am plătit, e musai că ni le
veţi trimite!”.
A doua zi în tren, comentam în patru această convingere
nestrămutată a lui Nenea Nae. În mintea lui de ţăran cinstit nu încăpea
ideia că şi dacă ne plătise pozele, tot era posibil să nu i le trimitem (nu avea
nici o adresă de a noastră, cred că nu ne ştia nici numele de familie).
Sub povara încrederii oarbe a lui Nenea Nae în cinstea unor
necunoscuţi, săptămâna care a urmat întoarcerii în Bucureşti am dedicat-o
developării filmelor, realizării pozelor, găsirii unei modalităţi de expediere
prin care să fim asiguraţi că acestea au ajuns la destinaţie .
Abia când am primit confirmarea că Ţaţa Oana şi Nenea Nae au primit
pozele, am răsuflat uşuraţi.
Ps Noutăţi DC !!!!!!!!
Adresa de domiciliu:
Adrian POPA, str. Preda Buzescu nr. 33, CP 087040,
localitate Călugăreni, , judeţ Giurgiu, ROMÂNIA
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SCULPTURILE
MELE

(1)

Sursa: MECANICII’61, An 10. # 95, aprilie 2014 EE

Scris de Mirel VANCA

Mi-a plăcut din totdeauna sculptura! După ce m-am pensionat, m-am
hotărât să o încerc şi eu, în lemn. Mi-am cumpărat câteva dălţi, un ciocan
cu capul de plastic, un raşpel şi un ferestrău „coadă de vulpe”. Lemnul pe
care urma să-l chinuiesc, l-am procurat de la gospodăria anexă a Parcului
Naţional, din apropierea mea. Provenea dintr-un ulm, tăiat, nu ştiu din ce
cauză! Mai era nevoie de o temă. O aveam de mult timp în cap: era coţofana.
Ca să înţelegeţi de ce, inserez povestirea „Coţofenele”, din cartea mea
„Nobilul proprietar”:
COŢOFENELE
Nu ştiu cine mi-a băgat în cap că această pasăre, adică coţofana, este
pasărea sub a cărei protecţie m-a pus Autoritatea Divină? Cred că am visat.
M-am scandalizat: De ce tocmai coţofana?! De ce tocmai această pasăre care
nu se bucură de un prea bun renume? M-am adresat unui specialist.
- Ce nu-ţi convine la ele?, m-a întrebat el.
- În primul rând nu-mi convine că se hrănesc şi cu stârvuri, iar apoi
pentru că sunt hoaţe, i-am răspuns eu.
- Şi ce dacă? Şi vulturul se hrăneşte cu stârvuri, fapt care nu i-a
împiedicat pe români şi pe alte naţii, să-l pună pe stema ţării lor. De hoţi e
plină lumea! Orice fiinţă are şi defecte şi virtuţi.
- Ce virtuţi are coţofana ?
- În mitologia germană, ea era considerată ca sol al zeilor. În Asia, era
considerată ca aducătoare de noroc, iar amerindienii o considerau un duh,
prieten al oamenilor Pe lângă asta, este frumoasă. Este o îmbinare fericită
de alb şi negru şi are o coadă elegantă.
Am început să fiu atent la întâlnirile cu coţofenele. În primul rând, am
remarcat că ele sunt destul de multe şi cam peste tot în zona de deal şi
câmpie. Apoi, m-am autosugestionat că întâlnirile cu ele îmi poartă noroc!
Autosugestia pozitivă, se ştie, are un efect benefic asupra moralului nostru.
Am probat asta pe pielea mea: mă simţeam în siguranţă după fiecare
întâlnire cu o coţofană. În semn de „recunoştinţă”( „din joacă” ar fi cuvântul
mai potrivit), am cioplit un totem dedicat acestei păsări, iar, ulterior, am
pus-o pe blazonul meu ironic, pe care-l puteţi vedea pe coperta acestei cărţi.
Nu sunt singurul care m-am aşezat sub protecţia acestei păsări, a făcut-o şi
echipa de fotbal din liga întâia engleză, Newcastle.
Totemul reprezintă o coţofană încoronată - prin urmare, o regină care se sprijină, protector, pe capul unui om. Omul sunt eu. Pe frunte miam gravat însemnul geologic al pământului, ca să-mi precizez statutul de
pământean. Pe pieptul, burta, gâtul şi ceafa coţofenei, am gravat însemnele
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zodiacale ale membrilor familiei, ceea ce înseamnă că
i-am pus pe toţi sub protecţia ei.
- Ce ai făcut tu, seamănă a adoraţie păgână, mi-a
reproşat Ana.
- Nici într-un caz! Eu nu mă închin coţofenei, ci
Autorităţii Divine al cărei mesager o consider, aşa
cum făceau şi nemţii, am scăldat-o eu.
După ce mi-am făcut casa la Runcu şi mai ales
după ce pomii sădiţi de mine au întrat pe rod,
coţofenele au început să-mi ia dijmă, mai întâi din
caise, apoi din nuci. Găureau ambele fructe şi le
mâncau sâmburii. O făceau cu o dexteritate
extraordinară, chirurgicală aş putea zice! Multe fructe
cădeau din pom datorită loviturilor pe care coţofenele
le aplicau acestora, înainte de a ajunge la sâmbure.
Pe unele din ele le luau în gheare, le duceau până în
apropierea unui pom, le sprijineau de tulpina acestuia
şi continuau operaţiunea începută sus! Ce ziceţi de
asta?!
- Văd cum coţofenele te taxează serios, pentru
protecţia pe care ţi-o acordă, m-a zeflemisit, în una
din zile, Ana.
- Mi se pare corect, i-am răspuns eu, fără
convingere. Totul pe lumea asta are un preţ.
Adevărul este că ele procedează aşa cu toată
lumea şi că pe mine m-a exasperat obiceiul lor. Era
cât pe aici să renunţ la protecţia lor, când, ce credeţi?
M-am pomenit zilele trecute cu una din ele în teiul de
sub fereastra blocului nostru, aflat în buricul
Bucureştilor! Nu mai văzusem nici una, în plin
Bucureşti, până atunci!
- Faci o greşeală dacă te rupi de noi!, mi-a
transmis ea.
„Interesant, mi-am zis, păsările astea ştiu până şi
ce gândesc! S-ar putea să mi se întâmple ceva rău
dacă mă rup de ele!”Şi nu m-am rupt.
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MIHAI
STĂNCIULESCU

in memoriam

Sursa: MECANICII’61, An 10, # 95, aprilie 2014 EE, Scris de Nicoleta-Basarabia STĂNCIULESCU

Cu sufletul plin de durere, încerc acum, la apropierea comemorării
unui an de la plecarea soţului meu drag, Mihai Stănciulescu, să evoc, în
aceste rânduri personalitatea celui care, pentru colegii săi a fost Make.
Încerc acest demers îndemnată şi de prietenul lui foarte apropiat Riri Pop
care, împreună cu soţia sa, a fost alături de mine în cele mai grele clipe ale
vieţii mele, înmormântarea şi apoi parastasul de patruzeci de zile ale lui
Mihai. Scuze pentru inevitabilul subiectivism emoţional determinat de
retrăirea acelor clipe.
Mirel Vanca mi-a întărit această hotărâre în urma discuţiei telefonice
pe care am avut-o cu el când, cu acelaşi glas tânăr şi plăcut dintotdeauna,
mi-a adresat îndemnul de a transmite nu numai nişte "date seci",
răspunzând, atât de târziu, la "Who is who-ul" Promoţiei '61 Mecanică.
Pentru a intra în atmosfera creată în această minunată asociaţie, am
recitit câteva numere ale revistei "Foaie de suflet lunară". Mi-am dat seama
că apariţia, dar mai ales longevitatea şi acurateţea acestei reviste într-adevăr
"de suflet" se datorează, în primul rând, redactorului fondator, colegului
vostru, Adrian Popa, inimos, talentat şi exigent. Iată că şi inspirata apreciere
făcută de un fin observator, Bone Stan în Nr. 2 - februarie 2005 al acestei
reviste s-a adeverit peste ani "Asta-i ceva ce rămâne cu adevărat..."
Şi acum, câte ceva, despre Make.
Născut în 5 noiembrie 1939 la Moreni în judeţul Dâmboviţa, Mihai
Stănciulescu s-a bucurat de o copilărie frumoasă alături de sora sa, Emilia,
care, din păcate, ne-a părăsit la vârsta de numai 49 de ani.
Mama lor s-a ocupat, cu multă dăruire dar şi foarte eficient, de
educaţia celor doi copii, iar tatăl lor, de profesie contabil, a lucrat în diferite
societăţi petroliere astfel că Mihai a făcut primele patru clase la Şcoala
generală Nr. l din Câmpina, gimnaziul în cadrul liceului "I.L.Caragiale" din
Ploieşti iar studiile liceale la liceul "Enechiţă Văcărescu" din Târgovişte.
A devenit student la Institutul Politehnic din Bucureşti în anul 1956 şi
a absolvit Facultatea de Mecanică, Secţia Maşini Termice în anul 1961. Lam cunoscut pe viitorul meu soţ în anul 1960 la dans, la "303”. Am păstrat
şi cultivat o frumoasă prietenie şi apoi ne-am căsătorit. Fund licenţiată a
Facultăţii de Limba şi Literatura Română a Universităţii din Bucureşti, am
predat la câteva licee din Ploieşti.
După absolvirea facultăţii, Mihai a fost repartizat la Antrepozitul
Frigorific Iaşi, dar în „dulcele târg al Ieşilor" n-a stat decât două luni,
plecând de acolo cu o puternică impresie pe care i-au lăsat-o fetele frumoase
întâlnite. La 1 octombrie 1961, se transferă la I.R.I.C. Ploieşti, unde din
1963 până în 1966 a lucrat ca Şef Serviciu Mecanic Instalaţii, apoi, tot prin
transfer îşi desfăşoară activitatea la Rafinăria Teleajen ca inginer principal
mecanic CET. în 1972 se transferă la Institutul de Cercetări şi Proiectări
Rafinării Ploieşti lucrând ca inginer proiectant principal gr. III, apoi ca
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inginer proiectant principal gr. II până în anul 2001 când se pensionează,
dar lucrează în continuare la acelaşi institut până în anul 2008. Din 1991
acest institut a devenit Institutul de Proiectări de Instalaţii Petroliere (I.P.I.P)
Societate Comercială pe acţiuni - Ploieşti.
Riri Pop mi-a spus să amintesc unele proiecte la care a lucrat Mihai,
lucru mai greu de îndeplinit de către un slab cunoscător al termenilor
tehnici de specialitate, aşa că îmi cer scuze dacă mai greşesc câte ceva.
Toate aceste proiecte au fost elaborate în faza DDE (ce-o fi însemnând
oare?) (nr. documentaţii de execuţie)
Instalaţia de epurare chimico-biologică a apelor reziduale la rafinăriile
Brazi, Dărmăneşti şi din Turcia
Instalaţia de apă răcită-recirculată la turn, pentru Siria
Estacade exterioare şi de platformă pentru, Turcia şi Albania
Proiectele instalaţiei Oil water treatment plant, pentru Iordania şi Siria
Depozite rezervoare sferice propan, - CP. Brazi
Instalaţia uleiuri acide, pentru Rafinăria Câmpina
Instalaţia de stripare a apelor uzate, pentru S.C. Petrotel - Lukoil S.A.
Proiecte executate în colaborare cu specialişti din Franţa, Germania,
Italia, Israel, Portugalia
În coordonarea acestor lucrări s-a folosit de cunoaşterea limbii engleze,
dar şi de cunoaşterea limbilor franceză şi rusă la nivelul analizei ofertelor
tehnice şi a corespondenţelor tehnice de specialitate, fiind şi verificator cu
decizie pentru atelier montaje I.P.I.P.
Am scos aceste date dintr-un C.V. găsit între diverse acte ale lui Mihai,
eu nu cunosc nici un fel de detalii privind activitatea lui strict profesională,
deoarece toată documentaţia a fost lucrată la institut, unde a şi rămas,
Mihai neaducând nimic de lucru acasă.
Trecând în alt registru, vă mărturisesc că la capitolul „origine
sănătoasă" stăm amândoi foarte prost. Mihai n-a fost membru de partid, cu
atât mai mult cu cât tatăl său, Mihail Stănciulescu, a fost deţinut politic din
1957 până în 1964 când a avut loc graţierea deţinuţilor politici dată de Gh.
Gheorghiu-Dej.
Condamnarea tatălui său i-a adus mari privaţiuni materiale şi morale
în studenţie, uşurate oarecum de „blatul" obţinut la cantina facultăţii şi de
ambianţa creată de colegii de cameră şi nu numai, ca şi de renumitele
reuniuni de la „303" şi din multe alte locuri unde mergeau să danseze acei
neobosiţi tineri entuziaşti (Casa Studenţilor, Moxa, Ştefan Furtună).
Hazardul a făcut ca şi socrul lui Mihai, adică tatăl meu, maiorul Ion
Dumitrache, să sufere o condamnare politică şi mai grea. Ofiţer cu gradul de
maior în Marele Stat Major al Armatei Române, tatăl meu a fost arestat în
anul 1950, condamnat la moarte şi executat, fiind acuzat că a organizat şi a
condus un grup de rezistenţă armată anticomunistă care urma să acţioneze
împreună cu grupul conspirativ al colonelului Gh. Arsenescu aflat în munţi.
Împreună cu tata a mai fost condamnat la moarte încă un maior, iar restul
grupului a primit „cu dărnicie" între 18-25 de ani de închisoare. Sentinţa
dată tatălui meu a fost executată în anul 1952 iar noi, familia, am aflat
acest fapt abia după 16 ani de la deces.
Împreună cu Mihai am mers de nenumărate ori la C.N.S.A.S. pentru a
studia cele 11 volume (2395 de file) ale dosarului privind anchetarea şi
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condamnarea membrilor acestui grup. Am reuşit să obţinem in justiţie, cf.
Legii Nr. 221/2009, repunerea în drepturi şi în gradul de maior a tatălui
meu care fusese condamnat şi la degradare militară.
Dar destul cu aceste lucruri foarte dureroase pentru mine, Mihai fiind,
şi din acest punct de vedere, un soţ care m-a iubit şi m-a protejat tot timpul
pentru a estompa consecinţile copilăriei mele nefericite, făcând „să
zâmbească soarele şi pe strada mea".
Mihai s-a adaptat foarte bine cerinţelor din întreprinderile în care a
lucrat, în primii ani de muncă a cumpărat o motocicletă cu care am
străbătut ţara în lung şi-n lat, combinatul petrochimic Teleajen ne-a
repartizat un apartament, iar în 1971 ne-am luat prima maşină, o Dacie
1300, de care eram foarte, foarte mândri şi mulţumiţi deoarece avea toate
piesele franţuzeşti. Pentru a completa banii necesari achiziţionării acestei
maşini, Mihai a lucrat în plus şi a predat la Liceul de Chimie din Ploieşti şi
la Grupul Şcolar Teleajen diverse discipline tehnice atât liceenilor cât şi
maiştrilor. Cel mai drag şi constant loc de muncă i-a fost I.P.I.P., institutul
unde a lucrat din 1972 până în 2008.
Copii n-am avut, dar, ca profesoară, am fost mereu înconjurată de
elevii mei dragi, Mihai s-a dedicat proiectelor de la institut şi împreună neam ocupat şi de nepoţii din partea surorii mele care au crescut sub ochii
noştri, pe care i-am ajutat şi cu care am avut tot timpul o relaţie foarte
afectuoasă.
Având trei vacanţe pe an ca profesoară, Mihai şi-a adaptat programul
ţinând cont şi de al meu, aşa că a lucrat ore în plus la institut pentru avea
mai multe zile libere; astfel, am vizitat multe locuri minunate din ţară, am
mers foarte des pe Valea Prahovei şi am făcut multe concedii la Sinaia şi
Predeal.
Ca tot românul, am vizitat câteva ţări socialiste, iar în anul 1985 am
petrecut un minunat concediu pe litoralul bulgăresc, locuind la Varna şi
făcând plajă în toate staţiunile acestui litoral.
După 1989 am vizitat şi alte câteva ţări: Franţa, Spania, Grecia, dar cea
mai plăcută amintire ne-a lăsat-o excursia din anul 2002, aceea minunată
croazieră pe Dunăre cu motonava „Carpaţi". Şi peste ani, aceleaşi gânduri
bune şi pline de recunoştinţă colegilor şi sponsorilor ale căror eforturi ne-au
făcut să ne simţim atât de bine! Aveam multe planuri de a vizita şi alte ţări
îndemnaţi şi de prietenii noştri din Ploieşti de a-i însoţi în diferite excursii
dar „timpul n-a mai avut răbdare".
O altă pasiune a lui Mihai a fost arta fotografică de care s-a ocupat
constant, având şi o foarte bogată documentaţie în acest domeniu, pasiune
concretizată în sute de fotografii alb-negru şi color făcute în locurile vizitate,
cu membrii familiei sau cu prietenii noştri.
Iubea şi sportul, înotul în mod deosebit, astfel că în primii 25 de ani de
căsnicie, vara, timp de 3 săptămâni, eram la Mamaia, pe plajă, fiind găzduiţi
de multe ori, de către dragii noştri veri din Constanţa, Tomis IV.
După 1990 s-a ocupat, printre altele, şi de prevederile juridice extrem
de anevoioase ale retrocedării terenurilor care ne-au fost luate abuziv în
Câmpulung sau în Godeni din judeţul Argeş, împreună cu diferite ajutoare
ne-am ocupat de îngrijirea şi administrarea livezilor de pomi (în special
pruni) din comuna mea natală Godeni, precum şi de obţinerea în cazane de
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cea mai bună calitate, a ţuicii „de Piteşti".
Deoarece producerea acestei licori dura foarte mult timp, în jarul de
sub cazan frigeam carne, coceam cartofi şi mâneam împreună cu cei doi
povarnagii precum şi cu sătenii obişnuiţi să vină la povarnă şi să guste
câteva ţoiuri bune de ţuică spre a-şi da verdictul asupra calităţii acesteia.
Apoi depozitam ţuica în butoiaşe de stejar, salcâm sau dud pentru a
căpăta dulceaţa, tăria şi culoarea pe care le doream.
Între timp am renovat străvechea casă părintească din comuna Godeni
şi am cumpărat un apartament în Câmpulung cu utilităţile necesare
deoarece casa de la ţară este utilizabilă doar vara.
Mihai a fost şi un mare iubitor de drumeţii şi din 2008, de când am fost
amândoi la pensie, am petrecut vara 3-4 luni la Câmpulung vizitând adesea
pitoreştile împrejurimi: comunele Rucăr, Lereşti, Albeşti, Brădet, Bughea de
Sus, Dâmbovicioara, Bran sau cabana Voinea. Câmpulungul, devenit între
timp municipiu, este totuşi un oraş ce poate fi străbătut cu piciorul pe
„Bulevardul Pardon" în jurul căruia se desfăşoară parţial, acţiunea din
„Titanic Vals", de Tudor Muşatescu, vizitând mănăstirea Negru Vodă,
Biserica Domnească sau Bărăţia în numeroasele zile însorite ale acestei
străvechi reşedinţe a Ţării Româneşti. Ştiu că multe dintre aceste obiective
turistice au fost vizitate de neobosiţii „mecanici" în excursia organizată în
această zonă.
Îmi amintesc cu alinătoare nostalgie că Mihai a participat de mai multe
ori la întâlnirile lunare ale promoţiei, de câteva ori l-am însoţit şi eu şi chiar
s-a schimbat ora de întâlnire la restaurant la solicitarea lui pentru a ajunge
şi ploieştenii, în timp util, la restaurantul cu pricina.
Cu promptitudine şi multă prietenie, Rodica Nicolescu îl anunţa pe
Mihai în privinţa acţiunilor organizate de asociaţie dar, din păcate n-a putut
participa la multe dintre ele. Când le spun colegilor mei profesori că de
atâţia ani organizaţi aceste întâlniri de suflet vă invidiază, cu simpatie, că
aţi crescut această minunată „floare a prieteniei" cum a denumit-o şi a
cultivat-o Corina Firuţă şi doresc să vă urmeze exemplul (aspiraţie
nerealizată încă).
Sunt mândră că soţul meu face parte din această elită „Promoţia ‘61
Mecanică'" şi sper, în continuare, în prietenia voastră, ştiind că şi Mihai v-a
preţuit la fel de mult. Sper, de asemenea, că magia inefabilă a versurilor lui
Lucian Blaga îi vor lumina, în eternitate, sufletul lui Mihai
„Cuvânt încearc-a se rosti:
Veni-va zi! Veni-va zi!
Înmormântat în astă stea,
În nopţi voi lumina cu ea"
Ploieşti, 20 martie 2014
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SHALOM GHERTA,
GHERTA,sotia colegului nostru Emil
Hitzig ne-a parasit.Am condus-o pe ultimul
drum intristati si indurerati toti prietenii ei
si nu ne venea sa credem ca soarta a fost
asa de cruda cu ea.
S-a luptat cu boala nemiloasa in credinta
ferma c-o va birui. N-a fost sa fie asa.
Stateam cu lacrimi in ochi langa cea care a
fost GHERTA noastra iubita si imagini
nesfarsite mi se perindau prin fata ochilor.
Fata ei vesela,zambetul aproape
nelipsit,excursiile noastre comune pe
munti, placerea ei de a participa cu noi la
intalnirile promotiei noastre .
Intalnirile prietenesti in casa familiei Hitzig
erau ocazii pe care le asteptam cu placere
pentru a ne convinge de fiecare data de
talentul ei de gospodina.
A lucrat pana la pensie cu multa
constinciozitate si am auzit aprecierile
colegiilor ei de serviciu.
Familia realizata impreuna cu sotul ei, cei
doi copii si nepotii au fost mereu mandria ei
ajutorul ei fiind substantial.
Inaintea fiecarei sarbatori primeam
urariile ei calduroase care ne-au facut sa-i
simtim prietenia ce ne-o purta.
GHERTA ne va lipsi mult si n-o vom uita. Sa
se odihneasca in pace.
Joel Oshia

S-a dus ACOLO şi Gherta lui Mike
O veste şoc ne-a parvenit pe 24 martie
2014, cum că, după o lungă luptă cu boala
crâncenă, Gherta i-a părăsit pe cei dragi,
conştientă că în „această” mare bătălie n-a
fost niciodată singură, colegul nostru Mike
susţinând-o moral şi nu numai.
Un astfel de şoc emoţional am mai avut şi în
momentul când ne-a părăsit Sanda lui Nae.
Poate pentru faptul că în subconştientul
nostru este înrădăcinată credinţa că
nevestele noastre au menirea divină să ne
supravieţuiască, ele cunoscând mai bine
rânduielile de AICI, menite întru pomenirea
noastră. Durerea pe care am simţit-o la
plecarea multor colegi dragi, ne-a fost
poate estompată şi de conştiinţa faptului că
aproape toţi aveau AICI pe cineva care să le
perpetueze amintirea. Dar iată că sunt şi
excepţii care confirmă regula!
Gherta, nelipsită de la întâlnirile noastre
mari, cincinale, era o fire veselă, comunicativă, care povestea cu umor şi întâmplări
foarte serioase. Mike a cunoscut-o în anul
1962, în casa familiei Glasberg, colegii noştri
Mike şi Lucică Glasberg fiind buni prieteni
încă din anul 1955, de când se vizitau şi erau
atât de apropiaţi încât mer-geau şi la
antrenamentele de atletism (Lucică – la
aruncarea suliţei şi Mike - la probe de
sprint) împreună. Gherta, venită în
Bucureşti din Moldova pentru a-şi contura o
profesie în domeniul medical-sanitar, găsise
găzduire la familia Glasberg.
În anul 1966, a venit pe lume Irene,
primul copil al celor doi, care avea să le
aducă atâtea bucurii. În anul 1970, familia
Hitzig, cu cei trei membri ai săi, emigra în
Israel, dorinţă exprimată oficial autorităţilor
româneşti încă din anul 1958.
În anul 1971, apare cel de al doilea copil,
Erez, feciorul care reprezenta o împlinire
deplină a familiei stabilită şi consolidată
social în noua lor patrie, în orăşelul Rishon
le Zion.
Păstreză-ţi firea de Om fericit şi ACOLO,
Gherta!
Adrian Popa
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