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Foaie de suflet lunară a Asociaţiei „Promoţia ’61 MECANICĂ

MARȚI..
Sursa: MECANICII’61, An 10, # 97, iunie 2014 EE, Scris de Radu GRUIA

…27 mai 2014, în continuarea firească a întâlnirilor
noastre de la controversata dar reputata locaţie zisă
InterMacedonia ! Care, desigur, prezintă conveniente
şi inconveniente opozabile. Normal ! Aşa se întâmplă
toate pre lumea aceasta, aflată zice-se sub controlul
– nivelului 4 de vibraţie energetică - sau altfel spus,
al….reptilienilor. Am auzit că ăştia ne« consumă »,
pur şi simplu sub forma unor sub-produse afective
ale speciei umane expuse interacţiunii cu factori
agresiv-ostili ei. Adică teama, teroarea, frica
paroxistică, ha,ha,ha !
În sfârşit, lăsând de-o parte asemenea incursiuni
în spiritual, chestie foate la modă de-o vreme, dar de
care, personal, nu prea am habar, să revenim pe
Tera, Europa, România, în Bucureşti, Piaţa Iancului,
la Inter Macedonia. Trebuie să acceptăm, cu fairplay, că pe-asta o ştim mai bine !! Ba chiar ne şi
preocupă, la un anumit moment dat. Adică
evenimentul poate fi descris ca fiind periodic, cu
frecvenţă, amplitudine şi repetabilitate caracteristice unuia asemenea tip de manifestări. Acum, dacă
am lămurit şi această problemă de fond, să vedem
ce s-a mai întâmplat între timp. Nu prea s-a

întâmplat ceva deosebit ; asta-i de bine ! « Formula
de serviciu » s-a prezentat la datorie, evenimentul a
decurs normal, amatorii de dans au profitat din plin
de facilităţile oferite de formaţia muzicală a locaţiei –
cu un solist vocal şi instrumental – plăcut şi
neobosit.
Şi uite aşa, marţi după marţi, ne apropriem de un
reper aniversar – 100 de apariţii ale revistei – aşa
cum o ştim, cu regulile şi…..neregulile ei, fără cine
ştie ce pretenţii, care îşi propune doar să ne adune
odată pe lună pentru a ne oferi prilejul să mai
schimbăm o vorbă şi, mai ales să ne vedem în timp
real, nu tu bârfe, telefoane, poveşti sau relatări.
Poate totuşi ar fi momentul să schimbăm câte ceva
în tematica editorială, în sensul de încerca s-o
« dislocăm » din trecut către prezentul tumultuos al
realităţii contemporane ! Dar, să nu uităm un
lucru :noi suntem revista şi ea ne aparţine ! Vrem
oare să ne schimbăm ? Aceasta-i întebarea ! A mai
zis-o unul, mai de multişor ! Personal, DA ! Vreau !
Au participat :

Adelina și Stănel BONE, Florin DRĂGĂNESCU,
Constantin DUMITRU, Mihaela TIHAN și Nae ENESCU,
Corina FIRUȚĂ, Gabi şi Vali GHEORGHE, Marian
GRĂDIŞTEANU, Ileana şi Radu GRUIA, Costel
MARIN, Nina OLARU, Adrian POPA, Familia
STĂNESCU,
Radu
STOIAN,
Anda
şi
Dan
ŞTEFĂNESCU, Ani şi Mirel VANCA. (22)
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Am traversat

STATELE UNITE
în Camping-car (3)
Sursa: MECANICII’61, An 10, # 97, iunie 2014 EE.

Scris de: Nicu SURUCEANU

Am ajuns la Bryce Canyon National Park după amiază, pe un timp
însorit, însă friguros, vântos şi cu zăpadă în pădure. Bryce nu este, de fapt un
canion, ci un platou lung de 30 km, aflat la o altitudine de 2000 la 2700 m, ale
cărui faleze abrupte au fost cizelate de eroziune într-o succesiune de amfiteatre
populate de coloane de calcar, care stau parcă gata să cadă, colorate în toate
nuanţele de la galben la roşu. Este un parc mic, 145 km2, lărgimea maximă
fiind doar de 7 km.
Sunt amenajate 7 puncte de observaţie, legate între ele vara prin navete
gratuite, iar cei ce vor să exploreze împrejurimile pe jos au la dispoziţie 10
trasee balizate de diverse dificultăţi şi durate. Din păcate, se lăsase seara şi era
ger, aşa că am făcut plinul de propan pentru încălzire şi ne-am întors în
camping.
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A doua zi dimineaţa am constatat că în timpul nopţii îngheţase scurgerea
de la WC şi, de frică să nu se spargă ţevăria, am pus apă fierbinte înăuntru şi
am plecat la Zion, distant doar de 140 km dar, mai ales, aflat la o altitudine de
numai 600 m, unde era mai cald. Imi pare rău că mai multe motive ne-au
constrâns să părăsim atât de repede acest splendid parc, unul din cele mai
frumoase văzute. Iata imaginea tip a unui sat/orăşel american, ca multe altele
străbătute. Pe drum ne-a tăiat calea pe şosea o capră care, deşi nu era neagră,
făcea parte dintr-o turmă care păştea ierburile ce creşteau pe un perete foarte
înclinat de pe margine.

Zion National Park, pe care-l văzusem anul trecut, l-am abordat de data
asta din direcţia care-l pune mai mult în valoare : parcurgând mai întâi un
frumos defileu, apoi străbătând două tuneluri construite înainte de anii ’40,
astăzi un camping-car trebuie să urmeze mijlocul drumului, din cauza celor 4
m înălţime, cu care ocazie se opreşte circulaţia, apoi iar cobori mai întâi nişte
serpentine, unde poţi din când în când să opreşti să faci poze şi abia apoi
ajungi în zona celor două campinguri.
Dacă de la început, absolut toţi munţii văzuţi au fost roşii, cei de aici, cu
toate că sunt şi ei puţin coloraţi, sunt primii care arată, ca formă, cu cei pe
care îi cunoaştem din Europa.
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Orăşelul Springdale, care se află chiar lângă parc este foarte cochet, primul pe

care l-am văzut până acum, care să nu
aibă doar produse kitsch sau alimentare. Are chiar două galerii de artizanat
indian şi doi fabricanţi de peste 10-15
modele de morişti de vânt – sunt aceleaşi care se învârtesc de anul trecut, am
confruntat fotografiile.
Vacile le-am întâlnit pe un
drumeag pe care l-am luat, încercând
să ajungem pe un platou aflat la vreo
2700 m, deasupra parcului. Din păcate,
am ajuns până la un panou care limita
lungimea vehiculelor ce puteau trece la
19 picioare ori aveam 25, şi în plus,
asfaltul se terminase.
Ca animale întâlnite, în afara de
veveriţe şi căprioare, într-o seară, 5-6
curci sălbatice ieşiseră din pădure să
ciugulească pe şosea, toata lumea le
fotografia, se oprise circulaţia.
Perpendicular pe şosea pleacă
drumul fără ieşire de acces în canion,
lung de 10 km, de-a lungul râului
Virgin River, traseu permis vara doar navetelor gratuite. Pe toata lungimea se
desfăşoară trasee pedestre de diverse durate şi dificultăţi. La capăt începe un
traseu care urmează firul apei, şi pe care l-am făcut anul trecut cu fiul meu
până la un punct, când panta devine cu adevărat dificilă, şi urmează o
porţiune unde trebuie să te agăţi de un lanţ fixat de peretele stâncos. Nu mai e
pentru mine !
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Cum suntem la capătul statului Utah, dau un sfat celor care plănuiesc să-i
calce fruntariile : înainte de a o face, aprovizionaţi-vă cu carburantul pe care-l
afecţionaţi, pentru că am căutat mult şi bine până am reusit să dau de o sticlă
de Jack Daniels. Bere, câtă pofteşti, însă,
într-un stat de mormoni, până la 4°. Se
pare că doar la restaurant poţi bea o
tărie, şi asta doar până la 1 noaptea,
dupa asta, acasă ! Iar până în 2009
trebuia să ai un card de nu ştiu ce
asociaţie sau societate (nu gratuit !), ca
să poţi da o duşcă pe gât. Când am
cumpărat o sticlă la Walmart, m-am uitat
cu frică în toate părţile, parcă o furasem.
Iar o sticlă destupată se ţine în
portbagaj, nu înăuntrul maşinii şi asta
nu numai în Utah, ci peste tot, altfel te poate amenda poliţia !
Am plecat de la Zion luând autostrada 15, care ne-a dus la Las Vegas, cu
o deviere pe care am făcut-o ca Sanda să vadă Valley of Fire State Park, unde
am dormit anul trecut într-un camping primitiv, în care nu am putut intra
acum, fiind complet. La Las Vegas urma să mergem la atelierele companiei să
examineze WC-ul, care se desfundase între timp, însă riscam să îmbălsămăm
toate locurile pe unde mergeam. La adresa din
hârtiile lor, la care ne-a dus GPS-ul, nu era
picior de companie ! Panică mare, telefon lui
Emil Olaru, care ne astepta, telefon la
companie, lucrurile se lămuresc, adresa era
veche, se mutaseră la două străzi distanţă, vine
şi Emil, băieţii se apucă de WC, mai schimbă
ceva şi la aragaz, mai fac încă nu ştiu ce, foarte
expeditivi, serioşi, ne mai dau sfaturi, ne vedem
cu maşinăria gata, uf !
Ne ducem la familia Olaru acasă, o revedem şi pe Alexandra, când au fost la
Paris au trecut şi pe la noi, ei spun că au rămas peste noapte, aşa o fi, noi am
uitat, ne vizitează multă lume. Am dormit la ei, la Henderson, trei nopţi, ne-au
dus la lacul Mead să vedem barajul Hoover. Acolo am dat, întâmplător, peste o
pereche de români, cetăţeni neo-zeelandezi stabiliţi la Toronto, care veniseră
pentru câteva zile în plimbare. Apărem toţi şase în fotografie.
Despre Las Vegas nu mai scriu, mi-am
păstrat aceleaşi impresii de anul trecut. Am
cunoscut însă, datorită Alexandrei şi lui Emil,
lucruri pe lângă care am fi trecut fără să le
vedem sau să le întelegem, fără să mai spun că
nu ne-am fi descurcat să găsim garajul
companiei.
Am plecat apoi către Death Valley,
primăvara fiind anotimpul cel mai potrivit
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pentru vizită, aici înregistrându-se cea mai ridicată
temperatură de pe pământ, peste 56°C, la Furnace
Creek, unde am stat în camping !!!
Am urcat până în vârf la Dante’s View, de
unde, de la 1500 m, se vede până departe. La
Zabriskie Point roca vălurită face efecte frumoase
de umbră şi lumină, iar Badwater Basin este
punctul cel mai de jos al Statelor Unite, - 86 m.

La Las Vegas aflasem că în parcurile Sequoia şi Yosemite, care fuseseră
înzăpezite, se poate pătrunde, aşa că am scurtat vizitarea Văii Morţii, al cărei
renume este mai mare decât realitatea, şi am luat direcţia către Los Angeles,
unde ne aşteptau fosta noastră colegă de la ICTCM, Ica Georgescu, pe lângă
care nu puteam trece fără să facem un scurt popas, şi muzeul Paul Getty.
Ica şi soţul ei stau singuri într-o casă mare şi frumoasă la Beaumont,
lângă Los Angeles, şi s-a supărat foc când i-am spus că ne-am instalat în
camping şi nu ne-a mai lăsat să plecăm. Am rămas la ea două nopţi şi ne-a
dus şi la muzeul privat al lui Paul Getty (fotografie). Abia am reuşit să-l vedem
din cauza aglomeraţiei. Voi include într-un articol separat descrierea vizitei.
Ne-am despărţit de ei cu părere de rău pe 26 martie, pentru că trebuia să
predăm camping-carul bine curăţat pe data de 2 aprilie într-un garaj în
apropiere de San Francisco. Intre timp trebuia să facem cele două mari
parcuri, Sequoia şi Yosemite, drumul între Los Angeles şi San Francisco şi am
fi vrut măcar să avem timp să înconjurăm marele lac Tahoe, aflat mai la nord,
în munţi, la 1500 m altitudine.
Din păcate, nu am avut şansa să-l vedem.
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Henderson,Nevada,USA
Oteşani,Vâlcea,RO
!

Sursa: MECANICII’61, An 10, # 97, iunie 2014 EE.

Scris de:

Radu GRUIA

Două locaţii. Geografie terestră. Dar nu numai! Cu puţină imaginaţie şi
îngăduinţă din partea Dvs., dragi cititori, poate fi ilustrat un aspect insolit,
ţinând de sintagma-noţiune care ne plasează de vreo jumătate de veac în sfera
ei de semnificaţii : Promoţia din 1961 a Inginerilor Mecanici Români !
Hai să vedem. În Henderson, Nevada s-au stabilit, cam de multicel, Alexandra
şi Emil Olaru . Cărora, Sanda şi Nicu Suruceanu, le fac o vizită de câteva zile,
pe parcursul ineditului lor periplu american. (vezi pag. 14). În Oteşani, Vâlcea,
Ileana şi Radu Gruia, împreună cu Bogdan, fratele Ilenei, fac o scurtă escapadă, în 5 iunie crt., în căutarea trovanţilor vâlceni, la ei « acasă ».Pe care nu
i-au prea găsit pe acasă, dar totuşi….. i-au văzut.
Aşa că, dacă Nicu ne-a “plimbat“ prin stâncăraia roşie a cunoscutelor parcuri
naţionale americane (şi eu am, pe post de screen saver, Delicate Arche,
emblema Statului Utah), m-am gîndit să-i oferim, în replică, câteva imagini de
basm ale piemontului oltenesc. Başca “pietroaiele vii”, care vor să vieţuiască
numai p-aici. V-aţi prins? Sunt sigur !
Aşa dar, joi 5 iunie, dis de dimineaţă (pe la 8.30), părăsim temporar căţeii
şi orhideele Ilenei, ne urcăm în maşina, cu plinul făcut şi contorul 2 pus pe
zero, şi demarăm spre A1 şi în continuare. Vreme bunicică, cu cer variabil,
trafic redus pe autostradă, fără “monştri” în retrovizoare, numai bine de mers
cuminte cu 140. Am nevoie de 40-42 de minute să ajung la autostradă şi vreo
36-38 să ajung la ieşirea din Piteşti. Ajungem în Costeşti pe la 11.15,şi ne
hotărâm să vedem mai întâi mânăstirea Bistriţa.
Confesiune: ortodoxă

Mănăstirea
Bistrița,
ctitorie
a
boierilor Craiovești (Barbu, Banul Craiovei și
frații
boierii Craiovești
Ctitor:
săi Pârvu vornicul, Danciu armașul și Radu
Tip:
de maici
postelnicul), a fost zidită între anii 1492-1494.
Cod LMI:
VL-II-a-A-09666 Ea se află în satul Bistrița aparținând de
Comuna Costeşti din județul Vâlcea, pe
Datare:
1492-1494
pitoreasca vale a râului cu același nume.
Inclusă în Lista monumentelor istorice din
Țara:
România
România, având codul de clasificare cod
Localizare: Costești, județul LMI VL-II-a-A-09666, acest lăcaş de spirituVâlcea
alitate şi cultură are o istorie absolut
semnificativă pentru devenirea românilor,
începînd din sec.XV şi pînă în prezent. Distrusă în 1509 şi refăcută în 1519,
afectată de cutremurul din 1810 şi rezidită în 1845-1855, pictată de Gheorghe
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Tătărescu, spital şi şcoală militară în 1877-83, sediul unor şcoli de fete, al
unor activităţi lucrative, dispensar medical, desfiinţată în 1959 şi măicuţele
trimise « acasă », reînfiinţată în 1984 iar din 1999 stăreţia ei luând sub
conducerea sa şi Mânăstirea Arnota, transformată în mânăstire de maici.
Sunt mult mai multe aspecte demne de relevat, dar spaţiul acestui material nu
o poate permite. Puteţi afla o mulţime de lucruri emoţionante şi, cum spuneam
mai sus, de un semnificativ interes pentru istoria noastră naţională, accesând
hiperlink-ul Istoria Mânăstirii Bistriţa ( Wikipedia).
Curtea Mânăstirii Bistriţa

Biserica Mânăstirii Bistriţa

Catapeteasma din lemn de
tei aurit, realizată la Viena
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Trovanţii Pietrele care cresc singure pot fi văzute în Costeşti-Horezu, jud.
Vâlcea, pe DN 67 Rm. Valcea - Tg. Jiu, într-un muzeu în aer liber, şi în com.
Măldăresti, satul Oteşani, pe DN 65C Horezu-Craiova.
Despre trovanţi s-au spus multe: că ar fi de origine extraterestră, că este bine
să te porţi frumos cu ei
fiindcă altfel se pot răzbuna.
Oamenii sunt sfătuiţi să îi
ude, pentru că aceşti bolovani misterioşi să crească şi să
evolueze. Realitatea nu este
chiar aşa :în principiu trovanţii sunt gresii cu o textură mai dură decât a stratului
în care se dezvoltă.Tendinţa
lor este de creştere spontană
-din centru către periferie-cu
o rată de depunere care
poate atinge 4-5 cm în 1200
de ani. Apar sub forma unor
agregate minerale nodulare,
sferoidale, elipsoidale, discoidale, cilindrice sau dendritice cu structură masivă,
concentrică sau plană (stratificată), având dimensiuni
de la câţiva milimetri la câţiva metri. Sunt incorect
cunoscuţi, în anumite cercuri drept „pietre care cresc”
În ţara noastră se găsesc şi
pe Dealul Feleacului,Munţii
Buzăului, lângă Sibiu (satul Caşolţ), cariera de nisip de la Hăşdat (Hunedoara),
în judeţele Bacău, Buzău, Bistriţa Năsăud, Suceava, Călăraşi.
Unele teorii susţin ca trovanţii s-au format în urma seismelor cu intensităti relativ mari. Cu cât şocurile au fost mai puternice şi numeroase, cu atât
s-ar fi obţinut o sferă mai bine conturată. La Costeşti însă, s-a remarcat o
particularitate ce poate reprezenta un unicat la nivel mondial. Este vorba de
prezenţa unor trovanţi foarte mici pe suprafaţa altora mai mari. Alţi specialişti
consideră ca trovanţii ar face trecerea de la regnul mineral la cel vegetal.
Geologii afirmă ca rocile ar fi rezultatul unor cimentări care au avut loc cu
milioane de ani în urmă, însă procesul nu este bine cunoscut.
Trovanţii au nişte prelungiri ce pot fi considerate rădăcini. Dacă sunt tăiate,
secţiunea arată precum cea a unui trunchi de copac cu inele colorate.
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Conditiile esenţiale
de formare a trovanţilor ar fi următoarele:
existenţa
unor
sedimente
nisipoase ori prezenţa unor fluide
carbonatice în nisipuri susţin geologii
Trovanţii au două
forme
de
baza:
sferică
şi
elipsoidală. Forma
se poate complica,
iar atunci, pietrele
arată precum cifra
opt.

Autorităţile locale din
Costeşti au decis să ia
măsuri pentru conservarea
Muzeului
Trovanţilor.
Obiectivul turistic, neglijat
ani de-a
rândul, a fost
inclus într-un proiect cu finanţare PHARE, program
care vizează refacerea infrastructurii turistice din zona
Horezu.
In
acest
scop,
Uniunea Europeană va pune
la dispozitie peste 4 miliarde
de lei vechi. O parte din
aceşti bani vor folosi la
reabilitarea muzeului, dar şi
pentru
construirea
unei
parcări în zonă.
( De care confirm că este
absolută nevoie: pur şi
simplu n-ai unde să scoţi
maşina din carosabil ca să poţi urca dumeagul-potecă de acces la muzeu).
Continuăm către Horezu şi, în centru, viraj stânga pe strada..... General
Gheorghe Magheru (sâc) *, pentru a continua pe DN 65 C, către satul
Oteşani.
Ajungem, întrebăm şi dăm uşor de pârâul Gresarii, „plin” de trovanţi....pe
Wikipedia. În realitate.....erau...ioc ! Ileana insistă şi găseşte unul mititel, în
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apa pârâului. Complet nesemnificativ. Ne întoarcem, întrebăm din nou şi
aflăm că un Nenea local „vinde” trovanţi ???!!! Ileana şi Bogdan se duc să
vadă, dar se’ntorc cu mâna goală pentru că Nenea – care avea efectiv curtea
plină – cerea 15-20 lei pe un bolovănel verde-trovănţel de câţiva cm !!! Între
timp, eu am fotografiat dealul satului, la care adaug imaginea unei
gospodării locale, în scop de propagandă RO adresată unora pe care-i ştiu
eu, dar nu vi-i spun şi vouă.

Facem cale’ntoarsă, spre Bucureşti, dar ne oprim în Horezu pentru
prânz. Ajungem, fără peripeţii, acasă, pe la 19.30.
Mă simt dator să fac o recomandare celor care ar putea profita de ea: dacă
vă întoarceţi pe A1 la primele ore ale după amiezii, evitaţi bvd. Iuliu Maniu !
Vă trebuie min. 1h să ajungeţi la Cotroceni !
Acasă, în parcare, mă uit să văd ce a făcut Marie-Lou: 512 Km, consum 38l
(40 Km de trafic urban infernal, 200 Km cu 140 şi 272 cu 80-90) Bună fată )
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Nou în România:
CULTURA învinge Politica!
-

-un exerciţiu de analist politic amator-

Sursa: MECANICII’61, An 10, # 97, iunie 2014 EE.

Scris de: Adrian POPA

MOTO „Mai este dragoste pe lume
Mai sunt bărbaţi , mai sunt femei
Mai e nevoie de cultură,
Mai e nevoie de idei ...”
Adrian Păunescu
Avură loc pe data de 25 mai a.c., alegeri pentru reprezentanţii
României în parlamentul european (32 la număr), unde toate ţările membre
ale UE, se străduiesc să-şi trimită elitele (în orice caz nu agramaţi, nu inşi
cu miros proaspăt de spoială de cultură).
Conform uzanţelor, în dimineaţa zilei următoare, s-a anunţat
rezultatul acestor alegeri (mai întâi preliminare, parţiale, până la definitive).
Printre câştigători (partide cu veleităţi de fabricanţi de şefi de stat, deşi unele
în autodemolare) şi un independent : omul de cultură Mircea DIACONU,
semnalat aproape de întreaga media ca o mare surpriză
Şi tot conform tradiţiei, au apărut reacţiile la rezultatele anunţate. Nu ne
vom referi la cele legate de partide (că unele au realizat procente mult sub
propriile aşteptări, că unele – chiar dintre acestea - şi-au „umilit” port-drapelul
emblematic al naşterii şi campaniei lor electorale) pentru că de acestea se
ocupă analiştii politici de-adevăratelea.
Ne vom ocupa doar de izbânda unui distins domn din luma artei, marele
actor Mircea Diaconu, care i-a iritat la culme pe unii dintre aceşti „analişti
politici”, ce n-au avut bunul simţ de a ieşi din mocirla bălăcărelilor partid vs.
partid şi căutau dezlegarea „misterului” (pentru ei) cum a reuşit un independent
să scoată peste şase procente, împotriva prezicerilor din sondaje. Cum de a
îndrăznit să sfideze predicţia instituţiilor unse dept „oracole naţionale”, să
convingă sute de mii de alegători să-i acorde creditul de a-i reprezenta în cel
mai înalt for european?! Iată că mai sunt români care îmbrăţişează cultura
(reprezentanţii ei), neluând în seamă politica (reprezentanţii ei). Aceşti votanţi au
un merit cu atât mai mare în opţiunea lor, cu cât mulţi dintre ei au renunţat
a pune ştampila pe un partid, în lista căruia de candidaţi figura cel puţin o
persoană care i-ar fi fost pe plac. Fiindcă aici este marea inechitate a acestei
legi electorale: votând un partid, mandatezi mai mulţi candidaţi, în timp ce
optând pentru un independent, ţi-ai anulat toate celelalte opţiuni. Probabil
de aceea şi sondaj-iştii au fost aşa de sumbri în predicţii.
Ce nu au luat ei în calcul, a fost şi faptul că lumea tot mai scârbită de
politică (mai ales de clasa politică), au găsit o contra soluţie la absenteism
(care nu este propriu oamenilor cu un oarecare grad de cultură) şi au ales un
loc potrivit pentru a pune ştampila VOTAT, în nici un caz pe vreun partid.
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Ba chiar unii analişti post-alegeri, dintre care majoritatea suferă de
scenarită, au încercat să dea şi o explicaţie reuşitei domnului Diaconu: vezi
Doamne, unele partide ar fi suflat în pânzele corăbiei actorului ca să-l ducă
spre „tărâmul făgăduinţei”.
Cum pot fi atât de săraci de logică aceşti pseudo-analişti?! Partidul sau
partidele respective îşi făceau un deserviciu, pierzând puncte preţioase din
zestrea proprie Ca dovadă, partidul clasat în urma candidatului
independent câştigător a obţinut două mandate de parlamentari europeni..
Dar aşa este când ne pică greu o izbândă a culturii !
Şi încă ceva care le-a scăpat acestor analişti: Discursul electoral al lui
Mircea Diaconu a trezit conştiinţele oamenilor de bună credinţă prin
sinceritatea sa, prin tematica civică abordată. Mai mult, turneul electoral
făcut cu maşina proprie, străbătând mii de kilometri prin toată ţara, poate fi
un exemplu pentru orice candidat de pe listele de partid, căruia campania io face partidul-părinte.
Şi nu în ultimul rând, a contat la electorat, înverşunata oponenţă a unor
partide, a unor instituţii de justiţie, care s-au intrecut în a pune piedici în
drumul pentru admiterea candidaturii lui Mircea Diaconu.
Iată că românii mai ştiu să aleagă din când în când şi o fac din ce în ce
mai bine.
Ca neangajat politic – cum se cuvine a fi orice analist – ţin să vă felicit
maestre Mircea DIACONU pentru succesul fără dubiu şi mai cu seamă
pentru tenacitatea cu care aţi luptat ca să dovediţi că se poate! În egală
măsură, ţin să felicit pe toţi ROMÂNII care v-au dat votul.
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SCULPTURILE
MELE
Sursa: MECANICII’61, An 10, # 97, iunie 2014 EE.

(3)

Scris de: Mirel VANCA

Am locuit timp de 25 de ani
la
Târgu
Jiu,
în
preajma
monumentelor lui Brâncuşi. Am
vizitat
casa
memorială
a
sculptorului de la Hobiţa, i-am
văzut operele expuse în muzeele
din Craiova, Bucureşti şi Paris
(Muzeul Pompidou), am fost la
mormântul lui
din cimitirul
Montparnase, am cumpărat mai
multe cărţi despre el şi opera lui,
am acasă un bust al său şi
machete după monumentele din
capitala Gorjului. Cu alte cuvinte
am fost şi sunt foarte preocupat
de Brâncuşi, sunt un admirator
al său.
După ce am început să
sculptez şi am ajuns la Runcu,
m-am hotărât să realizez şi o
replică după una din operele lui.
M-am
decis
la
Cuminţenia
Pământului. De ce tocmai la ea?
Pentru că m-a fascinat de când
am văzut-o prima oară la Muzeul
Naţional de Artă din Bucureşti,
pe atunci Muzeul de Artă al Republicii Socialiste România. Nu pentru că
era frumoasă ci pentru că era interesantă. Aducea, într-un fel, cu
sculpturile africane sau cele precolumbiene din America de Sud!
Am început să caut lemnul potrivit. Ilie, consăteanul meu, tocmai tăiase
un corcoduş. L-am văzut, l-am examinat şi am decis că era ceea ce căutam.
L-am cumpărat şi m-am apucat de treabă. După o poză dintr-un album, am
făcut un desen Cuminţeniei, la scara 1:1. Am tăiat buşteanul la lungimea
necesară şi am început să-l decojesc. Surpriză! Am descoperit în el o
crăpătură şi urme de carii! Am vrut să-l abandonez, dar am renunţat la
idee: prea era potrivit din toate celelalte puncte de vedere!
La prima lovitură de ciocan, dalta mi-a sărit ca o minge pe asfalt.
Lemnul era deosebit de tare, mult mai tare decât mă aşteptam. Aşchiile
săreau subţiri şi ascuţite. Nu odată mi-au atins faţa şi m-au obligat să înjur.
Spre ruşinea mea, nu mă pot abţine să nu slobod o sudalmă când survine
vre-un accident sau ceva nu-mi iese.
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Obişnuit să vorbesc cu tot ce mă înconjoară, oameni, animale sau
obiecte, n-am întârziat să mă adresez şi Cuminţeniei. Am făcut-o degeaba:
era prea devreme. Mi-a răspuns numai după ce imaginea ei a început să se
contureze. „Normal!”, mi-am zis, „nici copilul nu mişcă în burtica mamei
înainte de ai creşte mânuţele şi picioruşele.” Am întrebat-o:
- De ce a ales maestrul să te sculpteze tocmai pe tine? Nu eşti
frumoasă!
- Eu nu arăt aşa cum m-a sculptat. Aşa m-a văzut el. A găsit că sunt
interesantă.
- Acesta-i singurul motiv?
- Sunt şi cuminte.
- Adică ai acceptat să-i pozezi goală şi nu ai mişcat în tot timpul cât te-a
cioplit?
- Cuminte înseamnă şi că ai minte, adică eşti deşteaptă.
- Şi tu eşti deşteaptă?
- Asta a fost părerea maestrului. Ca să te conving şi pe tine, află că
toate aforismele lui sunt rezumate ale discuţiilor avute împreună.
- Ce vorbeşti?!
M-am hotărât să o încerc:
- Multă lume spune despre monumentele lui de la Târgu Jiu şi despre
operele lui din perioada modernă, că le-ar fi putut face oricine care ştie să
ţină în mână dalta şi ciocanul. Ce părere ai?
- Este adevărat, dar nimănui nu i-a venit ideea să le facă. Nici lui nu i-a
venit uşor, peste noapte. A fost rezultatul unei perioade lungi de căutări.
Mi-a venit în minte povestea cu oul lui Columb. „Are dreptate fătuca!”,
mi-am zis.
- Se spune despre el că în sculpturile sale n-a dorit să-şi copieze
modelele ci să surprindă esenţa, spiritul, adevărul, măsura, echilibrul etc.
Ce părere ai?
- Aşa este. Pentru el, Coloana Infinitului este respiraţia sacadată a
omului, Poarta Sărutului este contopirea prin dragoste între bărbat şi
femeie, iar Masa Tăcerii nu este altceva decât o Cină de taină. Cocoşul lui
nu mai este cocoş, iar Pasarea Măiastră nu mai este pasăre, aceste sculpturi
au devenit simboluri. Cocoşul lui cântă iar pasărea lui zboară. Sculpturile
lui au viaţă proprie, ele nu au forme asemănătoare vieţii.
„Da”, mi-am zis, „vorbeşte ca în aforismele lui Brâncuşi”. Apoi fără s-o
întreb a adăugat:
- În faţa sculpturilor lui trebuie să stai şi să meditezi.
Are şi de data aceasta dreptate. Eu am petrecut mult timp în preajma
monumentelor de la Târgu Jiu, am meditat şi mi-am transcris concluziile în
versurile pe care le-am publicat, demult, în această revistă.
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„SCRISOAREA”
de Horaţiu Mălăele, după I.L. Caragiale
Sursa: MECANICII’61, An 10, # 97, iunie 2014 EE.

Scris de: Ana VANCA

Abia ne-am întors de la Teatrul Naţional Bucureşti (6 iunie 2014) de la
piesa „Scrisoarea” şi m-am gândit să-i dictez lui Mirel câteva impresii proaspete
despre spectacol. E în repertoriu din stagiunea 2012-2013, dar am tot amânat
vizionarea lui. Citisem cronici favorabile care-l caracterizau ca fiind original.
Parcă ne era teamă să nu ne dezamăgească autorul şi regizorul Horaţiu
Mălăele, ştiindu-l cât e de inventiv şi năstruşnic şi că a mai „dat şi în bară”.
Mai văzusem piesa pe 9 ianuarie 2014 la Teatrul de Comedie, în regia lui
Alexandru Dabija şi ne cam dezamăgise. Am şi scris o cronică a acestui
spectacol în revista „Mecanicii 61” din acea lună, sper că aţi citit-o şi vă mai
amintiţi de ea.

Autorul, regizorul şi interpretul Horaţiu Mălăele
De data asta piesa a fost mai scurtă, nu de patru acte şi trei ore, ci de un
singur act şi o oră şi patruzeci de minute. Eram curioşi cum a reuşit Horaţiu
Mălăele această performanţă şi ne-am lămurit. A redus din replici şi mai ales a
renunţat la actul trei, cu adunarea electorală. Întrebat de ce-a făcut-o a citat
următoarele, din Caragiale: ….actul III al Scrisorii pierdute îl condamn ca pe o
grefleală ce, de hatârul pitorescului, strică mersul dramei pure…Lipseşte şi
scena în care Trahanache, Farfuridi şi Brânzovenesacu verfică listele de
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alegători. În schimb, a introdus personaje noi: patru poliţai care, printre altele,
l-au ajutat pe Ghiţă Pristanda să-l aducă la prefectul Tipătescu pe Caţavencu,
şi personajul Muta, interpretat alternativ de actriţele Raluca Petra şi Victoria
Dicu, care interpretează, tot pe rând, pe Zoe. Ambele actriţe, mai ales Raluca
Petra, sunt corpolente şi chiar grase în realitate, cu toate astea Victoriei Dicu i
s-au adăugat anexe la costum care s-o facă şi mai grasă. Graşi, cu burţi foarte
mari sunt Tipătescu (Mircea Rusu – un actor cu alură sportivă în realitate),
Caţavencu (Mihai Constantin, care deşi gras, Mălăele îl face şi mai gras). La
un moment dat cei doi se batcap în cap ca doi berbeci, apoi burtă în burtă. Tot
cu burţi mari sunt şi Trahanache (Virgil Ogăşanu) şi Pristanda (Marcelo
Cobzariu) care este ras în cap şi într-o uniformă prea strâmtă. Singurii slabi au
fost Farfuridi şi Brânzovenescu. Cetăţeanul Turmentat trebuia să fie Alexandru
Bindea, dar a fost înlocuit de Marius Rizea, cu o dicţie mai bună decât ceilalţi
interpreţi, dar nu suficient de…. turmentat.

Berbecii: Caţavencu (stânga) şi Tipătescu (dreapta)
Sarea şi piperul reprezentaţiei a fost Horoţia Mălăele în rolul lui Agamiţă
Dandanache, care a apărut pe scenă în scaun cu rotile, cu nelipsiţii lui
ochelari, pe cap cu o şapcă de aviator, cu fular, mănuşi cu degete libere, vestă
roşie, pantaloni negri, şi un pardesiu jerpelit. Scaunul era împins de doi
bărbaţi cu ochelari, jobenuri şi lavaliere negre. A vorbit destul de răspicat
despre scrisorica găsită în pardesiul unui becher – persoană importantă – care
l-a ajutat să candideze ca deputat. Bine înţeles că a recurs la trucurile-i
cunoscute, cu repetarea unor cuvinte şi cu pauze între ele, dar a fost excelent
în acest rol care i-a venit „ca o mănuşă”. Este delicios în scena în care îl
confundă, în mod repetat pe Trahanache cu Tipătescu, nu se ştie dacă din
şiretenie sau din ramolisment. Poate din ambele. La final, când se sărbătoreşte
victoria lui în alegeri, după ce vorbesc Caţavencu, Tipătescu şi Trahanache, e
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adus şi el la microfon, susţinut de cei doi bărbaţi cu joben, ca un infirm ce era,
şi îşi rosteşte cunoscutu-i discurs: În sănătatea alegătorilor care au probat
patriotism şi mi-au acordat….asta…cum să zc de!....zi-i pe nume
de!....a!..sufradzele lor, eu, care familia mea de lapatuzsopt în Cameră, şi eu ca
rumânul imparţial, car va să zică….cum am ziţe….în sfârşit să trăiască!
A fost un singur decor, semnat de Maria Miu (fosta soţie a lui Alexandu
Darie, directorul Teatrului L.S. Bulandra), constând dintr-o încăpere destul de
sărăcăcioasă şi jerpelită, parcă era a unor oameni sărmani nu locuinţa
prefectului! În spate, lângă uşă, era un baraţ de lemne, în dreapta, lângă o
balustradă, un morman de hârtii. Piesa chiar începe cu Muta care adună în
două găleţi nişte hârtii de pe jos şi de pe masa lungă, cu multe scaune, din
stânga încăperii. În dreapta este intrarea în dormitorul lui Tipătescu, a cărui
pereţi se zgâlţie de câte ori în ea se află el, un mascul în călduri, şi Zoe.
Bănuim ce-i face acolo Tipătescu Zoei, dar ne întrebăm, cum de reuşeşte având
în vedere burţile mari ale amândurora? Din acest motiv, piesa ar trebui
interzisă minorilor.
Referitor la interpreţi, mi-a plăcut Raluca Petra (Zoe) care a avut momente
de smiorcăială când a aflat că scrisoarea lui Tipătescu către ea va fi publicată
de Caţavencu, dar şi atitudine „bărbată”, când hotărăşte să-i susţinută
candidatura acestuia.
Virgil Ogăşanu (Trahanache), a fost destul de ramolit, cu o pălărie
îndesată pe cap şi care după ce a scris un bilet către Tipătescu, în biroul lui, în
loc să i-l lase şi l-a băgat în buzunar.
Mihai Constantin (Caţavencu) spre deosebire de Marcel Iureş din piesa de
la Teatrul de Comedie, personajul cel mai bine realizat, apare ca un personaj
plângăcios, umil, fără personalitate, dar suficient de şmecher în scena în care
îşi negociază cu Tipătescu, candidatura, mişcându-se ca un vulpoi urmărit de
vânător, de-a lungul unui şir de şapte scaune. Nu mai are nici fulminantul
discurs patriotic, de la adunarea electorală din actul III, în care spune:
Industria română e admirabilă, e sublimă, putem zice, dar lipseşte cu
desăvârşire. ……Noi aclamăm munca, travaliul, care nu se face deloc în ţara
noastră. E umil faţă de Zoe şi Tipătescu, în aşteptarea alegerilor viitoare.

Negocierea dintre Tipătescu şi Caţavencu
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La final, Muta a spus două vorbe la microfon şi, drept urmare, a fost singurul
interpret care a primit un buchet de flori (de la o rubedenie, probabil)
În încheiere citez din cronica lui Dan Boicea, apărută în ziarul „Adevărul”,
în mai 2012: Mălăele a preferat să mişte centrul de greutate pe latura
telenovelistică a piesei, pe relaţia zgomotos-amoroasă dintre doi supraponderali
cu libido direct proporţional, adică Tipătescu şi Zoe. Politicul erupe în plan
secund….Horaţiu Mălăele amuză în rolul lui Adamiţă Dandanache, decriptul
ţintuit pe scaunul cu rotile. „Scrisoarea” lui îşi ia forţa mai puţin din conţinut şi
mai mult din ştiinţa lui Horaţiu Mălăele de a face teatru din nimic. E un spectacol
cu greşeli şi cu magie, memorabil dar şi uşor de uitat.
Deşi şi cu minusuri, piesa merită văzută.

În prim plan: Zoe, Trahanache, Dandanache şi Tipătescu
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Să râdem pe...
Sursa: WEB, prin curtoazia lui Nae ENESCU

-La un azil de nebuni o baba pe un
scaun cu rotile prinde viteza pe coridor.
In curbe se inclina baba si se ridica in 2
roti. O opreste un nebun si o intreaba:
Aveti permis de conducere ? Baba ii da
o hartie de la o ciocolata si merge mai
departe. O opreste un alt nebun si o
intreaba: Aveti verificarea tehnica?
Baba ii da o hartie de la un pachet de
guma si merge mai departe. Dupa colt
vede pe dreapta un alt nebun gol, cu
scula’n sus... la care baba ofteaza: Off... nu vad bine... s-a pus bariera sau
trebuie sa suflu in fiola ?!?!?
- Un camion e urmat la mica distanta de
o masina de lux.La un moment dat
aceasta din urma intra in depasire si
cand ajunge in dreptul cabinei camionului coboara geamul si o blonda superba, dragalasa, si cu ochi
albastri, striga soferului din camion:
- Hei! Sunt Julie si sunt blonda! Vezi
ca-ti cade marfa din camion in spate!
Soferul nimic. Se repeta faza de cateva
ori, cu acelasi rezultat. La un moment
dat, camionul trage pe dreapta la un
fast food.Vizibil iritata ca bunele ei
intentii au ramas in zadar,blonda Julie
merge direct la tip:
- Auzi, sunt Julie si sunt blonda si de o
ora tot iti spun ca pierzi marfa din
camion.Esti surd sau faci pe smecherul ?
- Sunt John, sunt brunet, nu sunt surd,
nu
sunt
smecher, imprastii
sare
pe drum.
-Dupa ce loveste un pieton, o masina isi
continua drumul inca vreo 10 metri...
Soferul scoate capul pe fereastra si tipa:
- Fii ba atent!

Pietonul se ridica repede,
impleticindu-se si intreaba:
- De ce ba?, dai inapoi ?

speriat,

-Medicul ginecolog dupa consultatie:
- Doamna, am o veste buna.
- Domnisoara!
- Domnisoara, am o veste proasta.
-Stiri rutiere: Astazi a avut loc un
accident intre o Dacie si un Bentley de
280 mii euro. Soferul Daciei a reusit sa
moara la timp……
-De cand a inceput sa ninga, nevastamea sta si se uita non-stop pe geam.
Daca se-nteteste ninsoarea, cred ca-i
dau drumul in casa.
I: Care este diferenta dintre un bou si o
vaca ?
R: Boul zambeste cand il mulgi !
-Nu-i atat de dificil sa-ti gasesti femeia
visurilor tale. Dificil e s-o ascunzi de
sotie
- Draga, stii care-i diferenta dintre un
minut de sex oral si un minut de sex
normal?
-Nu… -Ai doua minute sa-ti explic?
- Fiica dumneavoastra, zice doctorul,
are o nevroza. I-as recomanda multa distractie.-De ce gen?- De genul masculin!
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Cu profund regret, vă aducem la cunoştiinţă
stimaţi colegi, că duminică 16 iunie 2014, în
Irvin, California, SUA, s-a stins din viaţă,
după o îndelungată suferinţă, cel care a fost
Vasile (Reuven) ŞTEIN, colegul nostru de
promoţie, grupele Maşini termice.
Dumnezeu să-l odihnească în Pace şi Lumină

