[Type text]

2
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Marţi...
Sursa: MECANICII’61, An 13, # 129, aprilie 2017 EE

Radu GRUIA

… 28 martie 2017, deocamdată tot la Inter-Macedonia din
piaţa…Haiducului ! Ce să-i faci, există obiceiuri şi obiceiuri; unele se
schimbă uşor sau mai repede, altele se instalează, să zicem durabil, şi
se schimbă mai greu. Asta este !
Pentru mine unul, adresa asta are conotaţii uşor contradictorii: 20 de
Km de parcurs cu maşina , în trafic urban de dificultate medie şi
restricţie severă la consumul de lichide cu efect euforic (să-i zicem aşa)
- pe de-o parte, iar pe de alta, prezenţa la “locul de muncă” şi
oportunitatea savurării unor preparate culinare preferate. ( Unora le
place….(jazz) fripturica !).
Într-adevăr, dacă nu particip la una dintre întâlnirile periodice, este
evident că nu-mi pot “ strînge” recoltele de imagini şi impresii ,
destinate realizării următoarei apariţii a revistei. Într-o asemenea
situaţie, nu există decât o singură soluţie alternativă: să primesc
materialele de la unul dintre colegii care au participat la întâlnirea
respectivă şi au bunăvoinţa de a mi le trimite pentru a face posibilă
asigurarea continuităţii apariţiilor succesive ale revistei. Dacă nu, nu-mi
rămâne decât să consemnez X –ul în pagina de arhivă de pe site.
Faptul îmi este, chiar profund dezagrabil ! Susţin, dacă vreţi, motivat
această afirmaţie. Dacă cineva doreşte – din curiozitate – să facă o
verificare proprie, îi adresez rugămintea să consulte pagina ARHIVA
TAB a site-ului nostru (www.mecanicii61.ro), să aibă bunăvoinţa să

constate că august 2015 a fost singura dată în care revista NU A
APĂRUT, cauza: crash-ul HD-ului calculatorului !
Iată deci, de ce, cel puţin atâta timp cât îmi revine responsabilitatea
apariţiei lunare a revistei, consider că trebuie să fiu permanent prezent
la întâlniri.
În altă ordine de idei, se pare că # 128 a fost prilejul unui
reviriment editorial, cel puţin în ceace semnifică participarea colegilor,
şi nu numai, la asigurarea materialului editorial : am primit , pentru
apariţia în cuprinsul său, contribuţii de la 5 autori, cărora le adresez, pe
această cale mulţumiri pentru trimiterile dânşilor.
Tot odată, îmi exprim speranţa că fenomenul va continua , fapt care va
avea, desigur, repercusiuni favorabile asupra impactului apariţiilor cu
interesul cititorilor lor.
Au participat :

 Adelina

şi Stănel BONE, Florian DRĂGĂNESCU, Coca şi
Constantin
DUMITRU,
Gigica
DUMITRESCU,
Silvia
DUMITRESCU, Mihaela TIHAN şi Nae ENESCU, Corina
FIRUŢĂ, Gabi şi Vali GHEORGHE, Ileana şi Radu GRUIA,
Costel MARIN, Emilia şi Dan MATEESCU, Rodica
NICOLESCU, Nina OLARU, Adrian POPA, Lucia şi Ionel
STĂNESCU, Anda şi Dan ŞTEFĂNESCU, Ani şi Mirel VANCA
(26)
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Stănel Bone : cap compas Reper ’80 !

Omul de afaceri Costel Marin : atestat R ’80 !
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Mirel Vanca – un mec’61 pasionat de scris – şi soţia sa Ana !
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Coca Dumitru şi Lucia Stănescu
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Adelina ( lu’Bonelu) şi Găbiţa ( lu’Jorj)
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Téte à téte, Corina şi Ileana !
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La Congresul său Internaţional din săptămâna trecută,, SAE a nominalizat primul său preşedinte femeie, Rodica A.
Bărănescu, Inginer Şef la International Truck & engine Corporation.
Comitetul Annual de Nominare al SAE, compus din 66 de membri, a selectat-o prin vot pe Bărănescu, luni 1Martie,
1999. Dânsa va funcţiona ca Preşedinte-Nominalizat până la scrutinul de la sfârşitul lui octombrie. Bărănescu va fi
numită ca Preşedinte Ales până, (cel mai târziu) martie 2000, când dânsa va deveni prima femeie aleasă în cea mai înaltă
poziţie a unei organizaţii cu aproape 80.000 de membri.
Bărănescu a intrat ăn SAE în 1980, acelaşi an în care şi-a început activitatea la la Truck & Engine Corporation (fostă
Navistar). Dînsa a activat în SAE fiind, pentru un interval de 2 ani membru în Consiliul Directorial, în 1995-97.
Marţi 2 Martie, a fost aleasă SAE Fellow, onoare care consemnează realizări importante în inginerie ale membrilor
şi consolidează statutul SAE în domeniul profesional şi public.

Mircea Gradu PhD
2018 President Nominee
Hyundai Motor America
Dr. Mircea Gradu is Executive Director Engineering & Quality, Hyundai Motor America. He joined
Hyundai Motor America in early 2014 and leads the development and implementation of product
strategy to improve both the initial quality of Hyundai models and vehicle durability. He is
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responsible for model line and systems engineering, vehicle safety, cybersecurity, dealer tools,
technical support and training, warranty and field infrastructure for alternative energy vehicles.
Since 2014, Hyundai has earned several industry quality awards.
Dr. Gradu is a 25-year industry veteran, starting his career at Daimler-Benz AG in Stuttgart,
Germany. Past experience includes key roles at The Timken Company and Chrysler Group LLC in
the U.S, where he served as Vice President Powertrain Transmission and Driveline Engineering
and Head of Virtual Analysis reporting to the CEO, and USCAR and U.S. Drive Council Member.
Dr. Gradu has been awarded 56 patents on mechatronic automotive systems, published over 40
papers and held seminars or offered presentations at SAE, IEEE, TOPTEC, VDI and IFToMM
events.
A member of SAE International since 1994, Dr. Gradu’s distinguished career includes being the
recipient of the 2008 Edward Cole Award for Automotive Innovation, the 2005 Forest McFarland
Award and the SAE-Timken Howard Simpson Innovation Award. Dr. Gradu was appointed SAE
Fellow in 2011 and served as Vice President of SAE International - Automotive Sector from 2010
to 2012.
Dr. Gradu holds a master's in mechanical engineering from the Polytechnic Institute of Bucharest
and a doctorate in mechanical engineering from the University of Stuttgart. He has initiated and
maintains industry-academia relationships with multiple universities, including most recently the
Institute of Transportation Studies at the University of California Irvine.
Dr Mircea Gradu este Director Executiv pentru Inginerie Tehnică & Calitate la Hyundai Motor America. Dânsul
a început să lucreze la Hyundai Motor America în anul 2014 şi conduce dezvoltarea şi implementarea strategiilor de
producţie în scopul creşterii calităţii modellelor Hyundai căt şi a durabilităţii vehiculelor. Dînsul răspunde de liniile şi
sistemele tehnologice, securitatea vehiculelor, securitatea cibernetică, asistenţa tehnică şi calificare, garanţie şi
infrastructura vehiculelor cu energie alternativă. Din 2014, Hyundai acâştigat câteva premii de calitate industrială.
Dr. Gradu este un veteran cu 25 de ani activitate, începându-şi cariera la Daimler-Benz AG Stuttgart, Germania.
Experienţa dânsului include şi poziţii-cheie la Timken Company şi Chrysler Group LLC din US, unde a fost Vice
Preşedinte pt. (powertrain transmision,drive line engineering,) şi Şef Analize Virtuale, transmiţînd rapoartele CEO, şi
membrilor USCAR şi US: Drive Council. Dr. Gradu a obşinut 56 de premii pentru patente, în sisteme mecatronice
de autovehicule, a publicat peste 40 comunicări şi ţinut seminarii la SAE, IEE, TOPTEC etc. la diverse evenimente.
Membru al SAE International din 1994, în distinsa carieră a Dsale figurează şi obţinerea unui premiu Edward Cole în
2008, pentru Inovare in Automotive, premiul Forest McFarland din 2005 şi premiul SAE Timken Howard Simpson

pentru inovaţie. Dr. Gradu a fost desemnat SAE Fellow în 2011 şi a fost Vice Preşedinte al SAE
International-Sect. Automobile 2010-2012.
Dr. Gradu deţine un masterat în inginerie mecanică de la Institutul Politehnic din Bucureşti şi un
doctorat în inginerie mecanică de la universitatea din Stuttgart. Dînsul a iniţiat şi menţinut relaţii
de tip industrie-academie cu multiple universităţi, exemplul cel mai recent fiind Institutul de Studii
pentru Transporturi de la Universitatea California Irvine.
Traduceri Radu Gruia
Care cere, apriori, scuze pentru carenţele
de vocabular şi stil în l. engleză.
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Rodica Bărănescu, Mircea Gradu şi Cunnest Ouge
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NU ŞTIU ŞI...

Sursa. MECANICII’61, An 13, # 129, aprilie 2017 EE

Artemiu VANCA

Povestirea de faţă face parte din
cartea mea - culegere de proză
scurtă - „CALEIDOSCOP
NOSTALGIC. OAMENI ŞI
ÎNTÂMPLĂRI”, apărută anul
acesta, în „Editura Caiete
Silvane” din Zalău, în colecţia
„Scriitori sălăjeni” şi lansată tot la
Zalău, în ziua de 24.03.2017, cu
prilejul „Zilelor Caiete Silvane”.
„Caiete Silvane” este revista
Centrului de Cultură şi Artă al
judeţului Sălaj, judeţul meu natal.
Am optzeci de ani, am încărunţit, m-am zbârcit, am devenit puţin adus de spate şi cu toate
astea nu mă consider bătrân. Când mi se întâmplă, pe stradă, să mi se adreseze cineva cu tataie,
sau în tramvai, troleibuz sau metrou să-mi cedeze cineva locul, mă uit în spate, fiind convins că-i
vorba de altcineva.
Nu ştiu nici să mă comport potrivit cu anii pe care-i duc în spinare. N-am devenit înţelept şi
sfătos, ca alţii de vârsta mea. Sau , hai să zicem că înţelept s-ar putea să fi devenit, fără să-mi dau
seama, sfătos însă, în nici un caz! Nu ştiu să-mi dau importanţă îndrugând verzi şi uscate, nu ştiu
să-i fac pe alţii să mă asculte atunci când deschid gura ca să spun ceva. Mereu mi-o închid unii care
vorbesc mai repede şi mai tare decât mine.
Nu ştiu destule snoave, nu sunt în stare să povestesc prea multe întâmplări din viaţă, sau n-o
fac cu har. Le-am uitat, sau nu-mi vin uşor în minte. „Păi, asta îi o dovadă de bătrâneţe.”, m-a
avertizat cineva. „Poate, dar să ştii că n-am avut niciodată o memorie prea bună”, i-am răspuns.
Oricum, mi-ar plăcea să pot povesti mai multe şi cu mai mult talent. N-am spus poveşti nepoţilor
când au fost mici, am scris, în schimb, patru romane pentru copii şi tineret. Scriu, oricum, mai bine
decât povestesc!
Îmi place societatea celor tineri, întorc încă capul după fetele şi femeile frumoase, îmi plac
foarte mult cele deştepte. Cred că nu păcătuiesc făcând doar atât?
Sunt încă destul de sprinten. Fiul meu, în vârstă de numai 48 de ani, ieşind recent cu el în
oraş, mi-a reproşat, că merg prea iute. E normal s-o fac. Acum când orizontul de viaţă mi s-a
scurtat, mă străduiesc să trăiesc mai intens şi nu am timp de pierdut.
Merg în excursii cu durata de mai multe zile, inclusiv la munte. În excursii se fac şi drumeţii
mai lungi sau mai scurte, mai grele sau mai uşoare. Nu mi-e frică de cele grele. Le fac faţă. Sunt şi
antrenat, pentru că mărşăluiesc în fiecare zi, preţ de o oră, prin parcul din apropierea casei.
Şi mai important este faptul că-mi merge încă mintea. Nu observ nici o diferenţă între cum
mi se învârt rotiţele în cap acum şi cum se învârteau mai demult! Îmi place să scriu, şi o fac mai
bine decât când eram tânăr.
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Mă enervează recomandările: „Nu-i indicat pentru vârsta a treia!” Printre altele, nu-i indicat
să mănânc slănină şi să beau palincă. Ori eu fac asta de când m-am născut! Cred chiar că am fost
înţărcat cu ele. Mă consolez însă cu faptul că aceste recomandări n-o să mă mai privească în
curând, pentru că nu mai am mult şi voi aparţine vârstei a patra.
La ţară, când ne culegem cireşele e nevoie să mă sui în pom ca să le adun pe cele la care nu
ajung de jos, de pe scaun sau de pe scară. Când culegem nucile trebuie să mă sui în nuc, ca să-l
scutur. Închipuiţi-vă că fac toate astea şi acum! Anul trecut am căzut cu scara, anul acesta s-a rupt
o creangă de la cireş cu mine şi, cu toate astea, nu m-am învăţat minte. „Mai uitaţi-vă şi în buletin,
ca să vedeţi ce vârstă aveţi, înainte de-a vă apuca de o treabă ca asta”, mi-a spus vecinul meu, când
am căzut din cireş. M-am uitat, am văzut data la care m-am născut, am calculat şi am dedus că am
79 de ani. „Şi ce-i cu asta?” mi-am zis, şi am continuat să mă caţăr în pomi.
Odată cu înaintarea în vârstă, vin renunţările. Deocamdată am renunţat numai la serviciu, şi
nu-mi pare rău. Va veni însă vremea, mă avertizează unii, când va trebui să renunţi să mai conduci
maşina, pentru că n-o să mai primeşti permis, când va trebui să renunţi la casa de la ţară, pentru că
n-o să mai ai cu ce merge acolo, când va trebui să renunţi la plimbările prin parc, pentru că n-o să
te mai ţină picioarele, iar, în final, şi cea când va trebui să renunţi la scris, pentru că n-o să mai vezi
sau o să-ţi tremure prea tare mâna. Nu-i cred. Mie nu mi se pot întâmpla toate astea!

SEMNAL !

„Caleidoscop nostalgic. Oameni și întâmplări”
Ultima ispravă literară a lui Mirel Vanca
Adrian POPA
Pentru un cititor fervent al cărților scriitorului Artemiu Vanca, lectura celei mai recente
apariții editoriale a acestuia, la „Caiete silvane”, în primăvara lui 2017, „Caleidoscop nostalgic.
Oameni și întâmplări.”, este o plăcere care se consumă repede (ca toate plăcerile!), deoarece în
volum sunt incluse părți despre care „luasem la cunoștință”, precum povestirile cuprinse în
broșura „Nobilul proprietar” (apărută în 2012) și mica nuvelă „Rucsacul”, cunoscută mie de pe
când Mirel o trimisese la un concurs literar internațional.
Structurată (conform „Cuprins”-ului) pe patru capitole, cartea oferă, în primul dintre
acestea, „Autobiografice”, o mostră de maturitate artistică la care a ajuns proaspătul membru al
Asociației Scriitorilor Sălăjeni, prin evitarea folosirii numelor proprii în aceste pilule de
memorialistică, prin dibăcia abordării subiectului printr-o introducere – ea însăși o amintire – care
a lăsat urme în subconștientul scriitorului, suficient de puternice pentru a-l trimite și mai în trecut
(„Toată lumea huoo!...”, „Teroriștii”, „Am intrat în Uniunea Scriitorilor”). Respectând aserțiunea
din citatul din Gabriel Garcia Marquez (că viața este „ce îţi amintești că ai trăit și cum ți-o
amintești pentru a o povesti”) pe care și-a ales-o ca moto, autorul se pune la adăpost de critica
puchinoasă, care l-ar putea învinui pentru unele omisiuni din momentul povestit.
În „Autobiografice”, aflăm și eseul „Nu știu și nu vreau să fiu bătrân”, care prin plasarea
autorului în „acum” (în actualitate) nu mai reprezintă o piesă de memorialistică, deși e umectată de
multă nostalgie. Pe parcursul cărții, autorul are momente când nu mai este ferm pe poziția
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afirmațiilor de aici privind unele „renunțări” care urmează să vină de abia de acum încolo (sex,
condus mașină, casa de la țară).
În capitolul 2, „Nobilul proprietar”, Artemiu Vanca descrie modul în care dăm „în mintea
copiilor”. Am mai spus-o cu ocazia unei cronici scrise la timpul potrivit despre povestirile despre
casa de la țară a scriitorului: impresionează până la lacrimi pe cei care avem câte o mică „hacienda”
la sat (dar nu numai pe aceștia), care ne jucăm de-a țăranii (unii localnici veritabili ne spun „țărani
de week-end”), amintindu-ne de trăirile mirifice ale copilăriei.
In partea a treia a cărții, „Oameni și întâmplări”, scriitorul conturează câteva portrete, pe
cât de autentice, pe atât de remarcabile ca structură comportamentală, încât pot fi considerate
modele.
Bineînțeles că personajul care îi este cel mai cunoscut și cel mai bine studiat (peste o
jumătate de secol) este Ana. Dintre calitățile pe care i le laudă - pe drept cuvânt – autorul, ne-am
oprit asupra obiceiului de a-și ține un jurnal, ceea ce face – fără întrerupere – din 1995, ajungând
să aibă o zestre de peste șaptezeci și cinci de caiete. Mulți oameni își propun să țină un jurnal.
Puțini dintre aceștia reușesc să o facă o anumită perioadă de timp și extraordinar de puțini
reușesc să persevereze prin continuitate atâta timp. Cunosc personal rigurozitatea însemnărilor
Anei (de la o scurtă colaborare din anul croazierei noastre pe Dunăre). Poți găsi acolo însemnări
despre vreme, despre prețurile zilei la piață etc., etc. Mare păcat dacă nu-și vor găsi loc de
depozitare într-o arhivă, unde să aibă acces cei interesați (la fel „jurnalele de spectator”). Dacă
măcar câțiva vor beneficia de aceste self-cronici ale perioadei 1995 – cât mai încolo, hobby-ul Anei
n-a produs doar „artă pentru artă”. Cred că în mod eronat, autorul apreciază că „Ana face și
politică!”, pentru că după ce ascultă sau citește ceva despre evenimentele cotidiene, comentează.
Este firesc la un intelectual care nu rumegă numai ce mănâncă, ci și informațiile culese. Și nici
faptul că „ea e de stânga”, nu înseamnă că ea face politică; e o apropiere față de o anumită
doctrină. Într-un număr recent al revistei VALAHIA, mi-au fost publicate câteva aforisme. Unul din
ele suna așa: „Persoană de stânga = Bun creștin, Isus Hristos fiind propovăduitorul de necontestat
al bunăvoiței și întrajutorării sociale”. Și eu nu fac politică!
„Vasilică” e un exercițiu de memorialistică scurtă, care reușește – în doar cinci pagini de
carte – să reconstituie un an din perioada cumplitei secete din 1946, cu localizarea sălăjeană a
efectelor ei.
„Christina”, o povestioră mai de actualitate (din vremea e-mail-ului), în care scriitorul își
mărturisește surprizele avute la întâlnirea cu o elevă dintr-„a douăsprezecea”, părerea de rău că i
se citește pe față și din atitudine că este bunic (putea să-i fie bunic și eroinei).
Printre oamenii întâlniți de autor, buzoianca „Nuța” este prototipul femeii (mai ales femeii
de la țară) care poartă blestemul spălării păcatelor ancestrale și face asta cu stoicism, fără să se
plângă și se pare că eroina noastră a fost recompensată spre sfârșit de Bunul Dumnezeu.
Povestea lui moș „Lică” – maestru bucătar (de nunți, botezuri, tăieri de porci) din
Teleorman, care i-a descoperit autorului căteva secrete culinare, dar i-a și povestit căteva
întâmplări de la evenimente ocazionale (de la ocazii) sătești . Partea tristă a poveștii lui Lică – cel
puțin din punctul de vedere al percepției unor octogenari sau aproape octogenari – este despre
cum „gospodăria lor a îmbătrânit odată cu ei”.
Din povestea emoționantă a lui „Marian”, tablou veridic al unei părți din societatea
românească de azi, aflăm că Artemiu Vanca și-a luat meseria de „scriitor” atât de în serios, încât se
încumetă să facă investigații, pentru a găsi răspunsuri uluitoare la întrebări ce se nasc din ipotetice
răspunsuri anterioare. Păcat că viața n-a oferit altă soluție decât cea găsită de tatăl lui Marian!
„Anca” este doar un fragment din câte are de povestit Artemiu Vanca, despre amfitrioana
unor superbe întâlniri la „conacul de lângă București”. Dacă o convinge pe „marea doamnă” să-și
scrie propriile-i aduceri aminte, rămâne fără materie primă pentru viitoare scrieri. Așa că, a
profitat acum, reluînd două mici episoade povestite de Anca.
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Credem că povestirii „Eugen”, scriitorul i-a greșit titlu. Dacă în capitolul respectiv, titlurile
trebuiau să fie nume proprii, atunci trebuia ales numele soției lui Eugen: adevăratul erou al
narațiunii, adevărat model de devoțiune și camaraderie pe viață.
Încă o dovadă a talentului de ziarist – reporter de investigații a autorului cărții este
povestirea „Dănuț”, în care, din „episoadele” de urmărire polițistă (mai exact, demnă de un
detectiv), aflăm – după un veritabil suspans – cum un simplu cerșetor (ba nu simplu, ci un
profesionist) are un caracter complex, cu trăsături morale bine definite, bun creștin, cu mare
dragoste și respect față de mama sa etc. Să nu ne grăbim a judeca semenii după primele aparențe!
„ Întâmplări din Obor” schimbă tipul de titluri (din seria nume de persoane), dar și genul
de proză: de la portret la reportaj. Tabloul celui mai mare și tradițional centru comercial al
Bucureștiului la începutul secolului XXI este viu, colorat (mai mult pestriț), sonor, dinamic.
Conține și un mic istoric, dar este și populat cu oameni legați de viața Oborului (vânzători, în
special vânzătoare etc).
„Rucsacul”, poveste cu care scriitorul a participat la un concurs literar internațional, are o
morală mai mult căutată decât enunțată: orice revoluție (cât o fi fost ea de revoluție) are și victime
colaterale, cu sfârșituri – dacă nu eroice – cel puțin tragice.
Din panoplia mostrelor sociale din „Caleidoscop nostalgic. Oameni și amintiri”, nu puteau
lipsi „Fetele din Vergului”, care practicau cea mai veche meserie feminină de pe pământ. Fără voia
sa, scriitorul ateu, revoltat pe biserică și pe slujitorii săi, răspunde și își răspunde sieși la
întrebarea: „Le ajută în vreun fel?” Ei bine, pe eroina în cauză a ajutat-o chiar Șeful Suprem al
Bisericii, Dumnezeu.
„Fetița cu balonul”, care încheie capitolul „Oameni și întâmplări”, este un mini eseu despre
educația părinților, care ar trebui să fie cea potrivită copiilor, motivată de o scenă întâmplată într-o
stație de metrou, adică în public. Tema e prea delicată pentru a o rezolva simplu în două pagini.
Conștient de aceasta, scriitorul lansează cel puțin un apel: civismul fiecăruia dintre noi trebuie să
fie permenent în stare de veghe!
În ultimul capitol („Fantastice” n.n. ?), citim trei fabule cu obiecte ce au darul vorbirii
(„Lampa”, „Pledul” și „Ceasul”), procedeu ce îl ajută pe autor să ne prezinte persoane importante
din ascendența sa și o convorbire imaginară cu „Micul Prinț” a lui Saint-Exupery, prilej de a-l pune
pe acesta să-i laude eroii din „Comoara din Dealul Magiarului”.
Am lăsat în mod special de o parte, povestirea „Luca” (căreia nu-i găsesc explicația plasării
în acest capitol), fiind cea care propune o temă cutremurătoare a epocii: Încotro copiii (nepoții)
noștri?! Super dotați, neînțeleși de protectori depășiți, își pun și uneori ne pun întrebări uluitoare
prin profunzimea lor.
Luca nu e un caz singular: el este un arhetip. Nepoata unui văr primar de al meu, nepoata
maestrului Radu Theodoru ș.a. au speriat școlile unde învață, depășindu-și prin obrăznicie și
nonconformism, statutul de eleve (premiante, olimpice), de bună cuviință, până la limita eliminării
din școală.
În cazul lui Luca, am intervenit pentru că l-am cunoscut personal. Deși fusesem avertizat și
de Mirel Vanca și de bunicul lui, am făcut astfel încât să-l am alături la masă, la una din întâlnirile
noastre lunare. La masă am avut crâmpeie de convorbire cu Luca și el si eu fiind atrași în alte
discuții și cum eu am de felul meu limbariță, oi fi vorbit câte ceva. La sfârșitul întâlnirii,
companionul meu, un copil superb, cu o vestă și un papion superbe, mi-a întins mâna pentru „La
revedere” și mi-a spus: „Mi-a plăcut cum ai vorbit. Dar îmi place mai mult cum gândești!” NO
COMMENT!
Cartea lui Artemiu Vanca, recent apărută, oferă cititorilor o lectură plăcută și captează
interesul și atenția cititorului până la ultima pagină. Ce-și poate dori mai mult un scriitor?!
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O Scrisoare
Pierdută
Suursa: MECANICII’61, An 13, # 129, aprilie 2017

Corina FIRUŢĂ

Iar scrisoarea pierdută??? Tot Caragiale??? veţi spune.
Se întrec regizorii să găsească idei cât mai năzdrăvane de punere în scenă. Acum, de exemplu, se joacă
Scrisoarea şi la Teatrul de Comedie, şi la Metropolis. Noi ne-am dus la Comedie pentru Marcel Iureş, care
este febleţea Simonei. Şi voiam ca şi fiul ei, Rareş, să vadă piesa, pentru că o studiază la şcoală.
Am rămas paf când s-a deschis cortina. În loc de salonul elegant cu fotolii şi oglinzi din casa lui Trahanache,
eram într-o cameră sărăcăcioasă, cu o masă lungă de scândură nelustruită şi o sobă cu un burlan lung cât
scena de adăncă. Un ditamai moşierul Trahanache îmbrăcat într-o mantie descusută. Iar Agamiţă
Dandanache, interpretat de George Mihăiţă, nu mai era ramolitul pe care îl ştiam de la Beligan încoace, ci un
dandy de vârsta treia, îmbrăcat într-un costum sport de culoarea untului. Adică un Agamiţă uns cu toate
alifiile. Iureş era un Caţavencu asemenea oricărui politician din zilele noastre. Evident că asta a vrut
regizorul, Alexandru Dabija, să aducă eroii lui Caragiale printre noi.
Cine credeţi că a devenit personajul principal care a umplut scena? Să vezi şi să nu crezi! Cetăţeanul
turmentat! Interpretat de Doina Chiriac, fosta soţie a lui Florinel Piersic. A urcat pe scenă după ce a făcut
tărăboi printre spectatori, s-a mişcat de-alungul şi de-a latul scenei mimând excepţional pe omul beat. „Eu
cu cine votez?” a devenit un „şlagăr” spus pe toate tonurile, rugător, ameninţător, plin de jale, plin de haz!
Da, memorabil!
Totuşi, eu prefer tradiţionala punere în scenă, poate pentru că aşa a intrat în mintea mea. Cumva m-a
deranjat că o clasă avută a ţării e prezentată atât de mizer. Mi s-a părut o denigrare a istoriei noastre. S-a
pedalat pe sărăcia sufletească, pe minciuna politicienilor, dar s-a pierdut comedia carageliană. Aproape că nu
s-a râs decât la poante de mimică ale cetăţeanului turmentat. Victor Ravini povesteşte în Barca veselă, că
suedezii consideră tragic textul lui Caragiale. Cam la aşa ceva s-a ajuns în Scrisoarea pusă în scenă la Teatrul
de Comedie.
II
Scrisoarea lui Caragiale, mi-a adus aminte de fragmentul din Barca veselă, Românie dulce copilărie, a lui
Victor Ravini, cartea despre care v-am mai scris şi care a apărut zilele astea la editura noastră. Vi-l redau
mai jos.
„AICI ZÃCEA UN AVOCAT care locuise pe strada mea. Pe vremea lui Carol I şi sub Ferdinand, scotea un
sãptãmânal local. Mi-l amintesc pe avocat, un bãtrân încovoiat, pe care toatã lumea îl saluta cu respect. Avea
obiceiul sã se opreascã şi sã scormoneascã cu bastonul prin gunoaiele adunate de vânt lângã trotuare în
rigolã. Întorcea cu bastonul câte o hârtie, îşi potrivea ochelarii, se apleca, o ridica, o citea, apoi o arunca sau
o bãga în buzunarul de la hainã, dacã era importantã. Bunica râdea din dosul perdelei şi zicea cã avocatul
strângea dovezi zdrobitoare.
Odatã, când era foarte tânãr, avocatul a jignit în ziarul sãu un cãpitan de la regimentul de cavalerie, care
pierduse din buzunar o scrisoricã de dragoste de la o doamnã respectabilã din elita simandicoasã a oraşului.
A publicat scrisorica în sãptãmânalul sãu, cu numele expeditorului şi destinatarului. Foicica lui sãptãmânalã sa vândut cât ai bate din palme: „Ia ziaru, ia ziaru! Ia cã frige!”S-a vândut mai bine decât covrigii calzi: „Ia cu
ou, ia şi fãrã ou, ia neamule!”
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Cãpitanul de cavalerie a apãrat onoarea onorabilei doamne şi l-a provocat pe avocatul ziarist la duel. În felul
ãsta, a fãcut-o pe doamnã sã ajungã şi mai mult în gura lumii. Civilul avu de ales arma. El, care nu pusese
niciodatã mâna pe nicio armã, a ales pistolul, batã-l vina.
Pãrţile au sosit în zori de zi, fiecare în landoul sãu cu cai, cu birjar, la marginea pãdurii de lângã cimitir,
fiecare cu suita sa de martori, toţi cu redingotã neagrã. Aveau bani de aşa ceva. Care nu, gãsea de închiriat.
Ocaziile cam erau. Venise şi cu un doctor, aşa cum trebuie, cu pãlãrie cilindru, Zeiss. Cãpitanul, în uniforma
de paradã, cu tunicã roşie şi pantaloni albi de plesneau pe el, nici nu se putea apleca pe vine. Cizme negre,
de îţi fãceai mustaţa în ele, coif ca soarele cu pene. Îşi lustruia decoraţia militarã de pe piept, cu gesturi ca la
operã, ca adversarul sã poatã sã ţinteascã mai bine cu pistolul. Le-au întins cutia matlasatã cu catifea sau cu
mãtase, cu pistoalele bine lustruite. Avocatul s-a uitat bine, a zis: „eni-meni, mic-mac, pic-pac” şi a ales un
pistol. Când a vãzut cãpitanul cum ţinea avocatul pistolul în mânã, a râs şi a zis „pistoala”. În Castranova,
dacã voiai sã-i zici una durã vreunuia, nu-i ziceai „prostule!”, îi ziceai „proasto!”. Mai dur de aşa, nu exista.
Avocatul a tras înainte de semnal şi a nimerit pãlãria cilindru a doctorului.
Doctorul a leşinat şi s-a prãbuşit în iarbã. Au cãutat în geamantãnşul lui cu trusa medicalã, sã-i dea ceva, sã
se trezeascã. şi ce ştiau ei ce sã-i dea? Cicã unii ar fi strigat sã vinã un doctor.
Cãpitanul a izbucnit în râs, şi-a aruncat pistolul peste umãr şi s-a urcat în landoul sãu, de unde i-a salutat pe
toţi de parcã el ar fi fost însuşi Regele Carol I.
Avocatul ziarist a învãţat lecţia şi s-a potolit. Dupã rãzboi, adicã sub Ferdinand, a uitat lecţia. De data asta, a
publicat o scrisoricã micã-micã, dar cam mare, nevoie mare, nu ca aia cu cãpitanul. A gãsit scrisorica
pierdutã pe stradã, cãzutã tot aşa din buzunarul destinatarului. De data asta era vorba de generalul de la
regimentul de artilerie. Un bãrbat masiv, la fel de lat, pe cât era de lung. Se vându foicica sãptãmânalã, ca
ţuica fiartã iarna, în piaţa de porci. Cititorii râdeau şi ziceau cã de data asta avocatului, ha, ha, ha, o sã-i fie
mai uşor sã nimereascã ţinta. Generalul l-a provocat, bineînţeles, la duel. Civilul a trebuit şi de data asta sã
aleagã arma şi a scris în ziarul sãu:
– Împotriva unui cãpitan am ales pistolul. Dar împotriva unui general de artilerie, aleg tunul. Generalul sã se
înfiinţeze cu dotarea necesarã!
Generalul extraplat tocmai era la bãrbier când i-au adus ziarul. A citit ziarul şi i-a cãzut lornionul de la ochi.
A râs, încât toate decoraþiile de pe piept i-au zdrãngãnit. Şi-a smuls şervetul de la gât şi l-a aruncat în capul
bãrbierului. Unii cicã ar fi zis: „Unde e avocatul sã-l pup pe frunte!” şi l-a iertat.
Dupã ce s-a pensionat, avocatul a continuat sã pledeze, dar numai în procesele cele mai importante şi mai
dificile. L-a apãrat pe un client care lucra la fisc şi era acuzat cã a furat banii Statului. Era cea mai mare
escrocherie din istoria oraşului şi poate cea mai gravã din ţarã, pe cât îşi mai aduceau unii aminte. Toate
escrocheriile, ca şi toate iernile sau secetele, erau cele mai grave din cât îşi aminteau oamenii. Mai era încã
un acuzat, însã acesta era apãrat de un avocat venit de la Bucureşti, un profesor universitar de drept roman
de la facultate. Cei doi acuzaţi aruncau vina unul pe celãlalt. Cei doi avocaţi aveau sã se dueleze pentru
clienţii lor, însã de data asta cu cuvinte, arma bine ascuţitã a fiecãruia dintre ei. Avocatul ziarist avea de data
asta arma cea mai potrivitã lui pentru un duel. Toate personalitãţile cele mai importante din Castranova,
toţi juriştii, ba chiar şi prefectul judeţului şi negustori veniţi de prin alte pãrţi, şi asistenţii profesorului de la
Bucureşti abia mai aveau loc în sala mare a tribunalului, ca sã-l asculte pe celebrul profesor, care le fãcea
onoarea sã vinã şi sã pledeze în urbea lor.
Profesorul le-a dat o lecţie practicã de retoricã şi artã a apãrãrii în dreptul roman. Un model de oratorie şi
de gesturi teatrale. Unii avocaţi mai tineri fuseserã studenţii lui, iar acum îşi luau notiţe. Între timp, bãtrânul
nostru avocat, ziaristul, a adormit pe scaun. Profesorul şi-a continuat nestânjenit pledoaria cu cuvinte bine
alese şi cu figuri de stil bine elaborate, dupã toate regulile artei. Uneori, punea o întrebare în vânt pentru a
trezi sentimentele judecãtorului şi completului de judecatã, sau judecata lor dreaptã, alteori fãcea câte o
pauzã de efect.Publicul înceta sã mairespire. Atunci se auzea bãtrânul avocat sforãind cu gura cãscatã şi cu
capul cãzut într-o parte sau pe spate. Bietul sãu client stãtea ghemuit şi cu privirea pierdutã în pãmânt.
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Judecãtorul indignat abia se abţinea sã nu izbeascã cu ciocanul sãu de lemn în masã, ca sã-l trezeascã pe
bãtrânul pensionar. Se stãpânea, ca sã nu întrerupã astfel fermecãtoarea pledoarie a profesorului.
Profesorul, când striga în gura mare, când şoptea, bãtea cu piciorul în podea şi ridica ameninţãtor pumnul.
Cu gesturi bine studiate, şi-a sfâşiat halatul negru de avocat şi panglicile albe de la gât, şi-a tras singur palme,
s-a repezit la propriul sãu client sã-l sugrume, ca apoi sã plângã pe pieptul lui, în hohote. Pânã şi clientul sãu
a început sã plângã de milã pentru sine însuşi.
Tribunalul şi publicul erau profund mişcaţi de emoţionanta apãrare. Pe de altã parte, erau uimiţi de
indiferenþa bãtrânului avocat, prea bãtrân şi adormit, ca sã mai aibã ce cãuta acolo. A dormit şi a sforãit tot
timpul. Toţi îşi ziceau cã gata, acuma s-a terminat cu cariera lui de avocat şi de ziarist. La gunoaiele din
rigolã cu el!
Profesorul îţi încheie pledoaria trântindu-şi peruca pe masã, ceea ce nu mai fãcuse la niciun alt proces. Roşu
la faţã şi plin de nãduşealã, a înghiţit un pumn de pastile albe, cu un pahar de apã. Mare parte dintre pastile
i-au cãzut pe jos, cu efectul bine calculat. Se înclinã spre judecãtor şi cãzu aproape mort pe scaunul sãu.
Acum, era clar pentru toţi cã el câştigase din capul locului duelul împotriva bãtrânului sãu coleg adormit.
Judecãtorul, cu un ochi ţintit asupra sãlii, îşi ţuguie buzele cu satisfacţie, cum ar fi supt o caramea acrã şi lovi
cu ciocanul în masã. Bãtrânul avocat se trezi, se frecã la ochi şi cãscã. Judecãtorul, cu o mânie profesional
stãpânitã, îl întrebã ce are de obiectat.
– Onoratã instanţã şi respectabili juraţi ! Sau cam aşa ceva rãspunse el.
Sã-mi fie iertat, dar eu sunt rãcit şi nu pot vorbi. Publicul a început sã murmure, iar unii din completul de
judecatã s-au înşurubat pe scaune.
– De altminteri, a continuat bãtrânul avocat, dupã pledoaria magnificã a ilustrului meu coleg, eu nu mai am
nimic de zis. Publicul a început sã fluiere din degete şi sã huiduiascã.
Judecãtorul a lovit în masã, i-a ameninţat cã evacueazã sala. Bãtrânul avocat cãuta şi tot cãuta prin servieta
sa cu hârtii, pânã gãsi o hârtiuţã şi o întoarse pe toate pãrţile ca s-o vadã mai bine cu ochelarii, dacã era cea
pe care o cãuta. El, care în ziarul sãu întotdeauna a condamnat neruşinata indiscreţie insidioasã şi strãvezie,
a detectivilor particulari, cu metodele lor murdare de a se infiltra direct sau prin intermediari plãtiţi, pentru
a spiona intimitãţile oamenilor şi a leza integritatea personalã, acei nemernici de detectivi particulari şi
impertinenţa lor cu care… aşa şi pe dincolo, el, pe drum încoace, spre tribunal, tocmai gãsise din întâmplare
o hârtiuţã, care doar era acolo în rigola de lângã trotuar,desigur cãzutã din buzunarul cuiva. La fel cum gãsea
el întotdeauna scrisorici pierdute, pe care le publica în ziarul sãu. Dar acum, pe el, bãtrânul, îl durea în gât
şi nu putea sã citeascã cu voce tare. Întinse judecãtorului scrisorica aia micã.
Judecãtorul i-o luã din mânã şi o citi. O citi de câteva ori uluit, o privi cu lupa, iar în cele din urmã o citi cu
voce tare. Era o scrisoare scrisã de mâna clientului profesorului, adresatã cãtre şeful sãu de birou de la fisc.
Îl ruga pe şef sã-i punã cel mai bun avocat din ţarã, chit cã îi vor plãti toatã suma pe care o furaserã
împreunã de la Stat. Dacã nu, ameninţa el, o sã-l denunþe pe şef, ca sã obţinã o pedeapsã mai uşoarã. Şi
continua cam aşa: „Nici o grijã, şefu, vom recupera banii, ba chiar vom pune mâna pe şi mai mulţi, fiindcã
între timp mi-a venit o nouã idee, şi mai bunã, pentru o loviturã şi mai grasã. Am şi aranjat cu un om de
încredere sã fugim din ţarã cu banii.”
Profesorul de la facultatea de drept, acum, chiar cã avea nevoie de un doctor, dar nimeni nu-l mai lua în
serios.
Bãtrânul avocat, care în mod sigur terminase de dormit, a râs de mai tânãrul profesor, care se sufoca, a
dansat ridicându-şi faldurile togii ca nişte aripi, şi-a aruncat peruca în tavan şi i-a dat o loviturã cu piciorul de
a proiectat-o nu mai ştiu unde.
Acum zãcea aici, în cimitir. Îşi avea fotografia pe cruce, cu pãlãrie. Se uita şintã în ochii mei şi parcã zâmbea,
parcã voia sã-mi spunã ceva.
Pe mormântul lui creşteau buruieni.”
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