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COMENTARII

Într-un numår anterior, din anul acesta, al revistei noastre,
må plângeam cå nu existå reac¡ii la articolele noastre. Iatå cå, o
temå puså în circula¡ie de mine, fårå s-i fi dat mare importan¡å,
a stârnit comentarii. Este vorba de båtrâne¡ile noastre ¿i de modul
cum s-ar putea sfâr¿i ele pentru fiecare dintre noi.

O primå reac¡ie a fost cea a Gabrielei Struminger din numårul
trecut, iar cea de a doua este a lui Radu Mihalcea, publicatå în
numårul din luna aceasta. De¿i amândouå comentariile reliefeazå
fa¡ete diferite ale problemei, consider cå suntem departe de a
epuiza subiectul. Acesta este motivul pentru care vå invit så vå
spune¡i câ¡i mai mul¡i pårerea, sau, cel pu¡in, så vå declara¡i
adeziunea la cele prezentate.

Ne-ar interesa mult o reafirmare de cåtre colegul nostru
Dumitru Constantin a inten¡iei de-a investi într-un cåmin pentru
båtrâni, cu råspuns la urmåtoarele întrebåri :

1. Când ¿i-a propus så demareze investi¡ia?
2. Care este termenul de finalizare a ei?
3. Ce probleme sunt pentru demararea investi¡iei?
4. Unde va fi amplasat cåminul?
5. Ce capacitate va avea?
6. Cum va aråta el?
7. Ce dotåri materiale va avea ¿i cu ce categorii de

personal va fi încadrat?
8. Care vor fi condi¡iile de acceptare în cåmin?
9. Ce fel de reguli se vor institui pentru clien¡ii cåminului?
10. Dacå  existå ni¿te estimåri privind costurile care vor

trebui suportate de cåtre ace¿tia?
Dacå n-am epuizat toate întrebårile de interes pentru voi, vå

rog så må completa¡i.
Mirel Vanca
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INT¢LNIREA DIN 29 OCTOMBRIE


Pentru prima oarå în istoria multianualå a întâlnirilor noastre, ora de începere a fost 15.30. A fost mai
bine? A fost mai råu?

A fost mai bine pentru cei care au venit de departe (vezi Bonelu), a fost bine pentru toatå lumea,
deoarece întâlnirea a durat mai mult ca de obicei. Am avut mai mult timp pentru discu¡ii, nu înså suficient
pentru a consuma tot vinul adus de Nelu Stånescu, sårbåtoritul zilei.

A fost mai råu, cåci am plecat spre casele noastre la o orå de maximå aglomera¡ie pe stråzile bucure¿tene,
ora la care se întorc de la lucru angaja¡ii societå¡ilor particulare. De când sectorul privat este preponderent în
economia na¡ionalå, la orele de începere ¿i de sfâr¿it a activitå¡ii zilnice, pe stråzile Bucure¿tilor defileazå,
la pas, o mul¡ime de ma¿ini „bengoase”, cu ¿oferi mai mult sau mai pu¡in civiliza¡i.

A¿a cum am mai spus, a fost ziua lui Nelu Stånescu. Iatå ce ne-a declarat sårbåtoritul, cu acest prilej:

Întâlnirile noastre colegiale îmi aduc o mare satisfac¡ie.
Må fac så uit cå îmbåtrânesc. Îmi doresc ca ele så aibå loc
la nesfâr¿it.

LA MULºI ANI NELU!

Lui Nelu i s-a asociat familia Dumitru. Iatå ce a declarat
Coca:

Abia a¿tept întâlnirile cu voi. Prezen¡a voastrå este
pentru mine deosebit de agreabilå. Alåturi de voi må simt
excep¡ional! Vå iubesc ¿i doresc så ne întâlnim mul¡i ani de
aici înainte!
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Iatå ce a declarat ¿i so¡ul ei:

Declar pe proprie råspundere cå evenimentele pe care
le tråim de mai mul¡i ani împreunå au fost elixirul vie¡ii
noastre. Continuarea lor va contribui ¿i mai mult la apropierea
noastrå sufleteascå ¿i ne va permite så ne eviden¡iem pår¡ile
noastre bune, pe care så le punem la dispozi¡ia celor cu care
ne întâlnim, în ultima joi din fiecare lunå.

Adrian Popa, viconte de Cålugåreni, cum se
autointituleazå, se asociazå ¿i el acestor declara¡ii:

Sper ca apropiatele alegeri preziden¡iale så demonstreze
cå românii s-au trezit, cât de cât, din be¡ia promisiunilor de
partid privind „viitorul nostru de aur”.

Lipsit de modestie, declar cå sunt mândru så fac parte
dintr-o ga¿cå (Mecanicii ’61) în care apartenen¡ele politice
n-au avut nici o relevan¡å în rela¡iile dintre noi.

A¿a så ne ajute Dumnezeu!

Nici Radu Stoian nu s-a låsat mai prejos:

Ziua de joi, ultima din fiecare lunå, pentru mine este
un „jour de fête” sau un „great holiday”, ca så må exprim cu
expresii la modå. Întâlnirile cu colegii ¿i primirea foii de
suflet sunt evenimente pe care le a¿tept cu neråbdare.

La întâlnirea din luna aceasta am avut o surprizå extrem
de plåcutå: fostul meu coleg de grupå din anul II, Ene Mihai,
a venit pentru prima oarå la o întâlnire a Mecanicilor ’61.
M-a bucurat foarte mult venirea lui ¿i sper ca în viitor så ne
onoreze ¿i al¡i colegi cu prezen¡a lor.
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Anda ªtefånescu a fåcut o declara¡ie ca la tribunal:

Declar cu mâna pe inimå ¿i în deplinå cuno¿tin¡å de cauzå
cå voi, Mecanicii’61, sunte¡i formidabili!

Ar fi bine dacå noi to¡i (românii - în mare) am fi la fel ca
voi (în mic). ºine¡i-o tot a¿a båie¡i! Profitåm ¿i noi, nevestele,
de cåldura ¿i prietenia grupului vostru.
         Jos pålåria!

Anda

Bonelu a dorit doar så se laude:

Anul acesta a fost un an foarte bun pentru
mine din punct de vedere al sånåtå¡ii. M-am ocupat
de grådinå, de casa de la ¡arå, am cultivat legume
ecologice, am îngrijit via, pomii fructiferi. Am o
recoltå bunå de vin, zaibår de-a lui nea Marin ¿i
pelin de acela care vå place vouå.

Am fåcut douå excursii excep¡ionale: una în
Egipt, una pe Mediteranå.

Iatå ¿i pasårea rarå de la aceastå întâlnire, Mi¿u Ene,
luat sub ocrotire de fostul lui coleg de grupå, Vali Gheorghe.
Amândoi tineri, amândoi frumo¿i.
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ªi iatå ¿i poza de grup a celor care au participat la întâlnire ¿i au rezistat pânå la sfâr¿it.

Ar mai fi de adåugat cå la aceastå întâlnire „s-a pus” de un revelion la Eforie Nord. Doritorii sunt
ruga¡i, ¿i pe calea asta, så-¿i anun¡e participarea la un sejur de cinci zile pe Litoralul Românesc (30.12.2009-
3.01.2010). Se anun¡å zile bune de plajå ¿i baie în… camera de la hotel!
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PRIETENIE
Corina Firu¡å

Nu vå vorbesc despre prietenie în general.
Acesta este doar titlul unui capitol din cartea lui Tahar
Ben Jelloun “Iubiri vråjitoare”. Nu ¿tiu de ce Simona
a fåcut o pasiune pentru literatura arabå, cå tot
cumpårå la târgurile de carte, autori arabi, ¿i dacå
dau peste astfel de cår¡i prin caså, le citesc ¿i eu. Pe
asta am avut-o cu mine în concediu.

Autorul s-a nåscut în Maroc, a participat la
ni¿te revolte studen¡e¿ti ¿i a fost trimis într-un lagår
disciplinar militar, a plecat în Fran¡a în 1971 unde a
început o carierå de poet, prozator, eseist, publicist,
psiholog ¿i psihiatru nepracticant. A pubicat cår¡i care
au fost traduse în 43 de limbi, iar dupå atacul de la
11 septembrie a scris “Islamul explicat copiilor”,
pentru care a devenit foarte cunoscut. “Iubiri
vråjitoare” este o carte de nuvele publicatå în anul
2003. N-a¿ spune cå este stilul meu preferat,
conflictele sunt u¿or bizare, scrise neutru, care nu-l
implicå suflete¿te pe cititor; totu¿i eram curioaså så
citesc mai departe; påtrunsesem într-o lume
necunoscutå, care intrigå.

M-am hotårât så vå prezint ultima povestire:
Naima ¿i Habiba, din ultimul capitol: Prietenie.

Naima este o femeie måritatå, preocupatå mai
ales de copii ei. So¡ul lucreazå de noapte; se våd rar,
cåsåtoria ei a fost puså la cale de rude ¿i nu a mers
bine de la început; au fost ¿i au råmas doi stråini.
Habiba este femeia care lucreazå în casa ei de când
s-a måritat. A renun¡at så-¿i mai caute un so¡,
råmânând lângå Naima.

Povestirea începe cu momentul în care Naima
se duce la un doctor pentru cå degetele de la o mânå
n-o mai ascultå ¿i aflå cå suferå de o boalå
degenerativå incurabilå. Doctorul îi mai då ¿ase ani.
Ea refuzå boala ¿i luptå curajoaså cu ea. ¥¿i dore¿te
så tråiascå måcar pânå când î¿i va vedea copiii în
facultate. De exemplu, continuå så conducå ma¿ina,
una automatå, chiar ¿i atunci când ¿i un picior nu o
mai ascultå. Refuzå scaunul cu rotile. ¥¿i cumpårå
un reportofon ¿i începe un jurnal în care î¿i analizeazå
amånun¡it sentimentele, fårå înså så se plângå de via¡å.
“Via¡a are un gust ciudat, uneori dulce, alteori amar”.

Habiba gânde¿te astfel: “Cu Naima, må simt
utilå, ea scoate din mine tot ce am mai bun:
bunåtatea, generozitatea, gratitudinea. Sunt acelea¿i
calitå¡i pe care le-am gåsit la ea. Ea mi-a transmis
ce e bun în ea, am primit aceasta ca pe un cadou...
Naima ¿tie så dea speran¡å celorlal¡i, pentru cå ea
¿tie valoarea sånåtå¡ii. I se întâmplå så plângå când
e tristå, pentru cå se gânde¿te la copiii såi, pentru cå
se roagå lui Dumnezeu ¿i a¿teaptå zile mai bune. ªi
eu plâng, dar må ascund, ca så nu må vadå. Pânå la
urmå, mai mult râdem decât plângem.”

¥n acela¿i timp, Naima spune în jurnalul ei:
“Când eram în liceu, am studiat ni¿te pagini din
Montaigne despre prietenie... ¥mi spuneam” E
literaturå”. Nu-mi închipuiam cå douå fiin¡e se pot
topi una într-alta, pânå la a se identifica reciproc.
Aståzi, ¿tiu, datoritå Habibei, cå o astfel de prietenie
existå... A trebuit så må-mbolnåvesc, ca så cunosc
acest farmec, care apropie atât fiin¡ele ¿i care le
îndepårteazå de råu, de tenta¡ia råului, care le face
mai bune ¿i le ajutå så tråiascå.”

¥ntr-un dialog cu fiica ei, Naima o înva¡å
”Fata mea, curajul nu-nseamnå numai så ¡ii piept
bolii, så refuzi ca så câ¿tige teren. Curajul înseamnå,
mai ales, faptul de a accepta ce se-întâmplå. A
accepta, a nu nega, a tråi în ciuda tuturor.”
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Noutå¡i meNoutå¡i meNoutå¡i meNoutå¡i meNoutå¡i medicdicdicdicdicaaaaallllleeeee


Corina Firu¡å

Existå un film documentar pe care îl pute¡i descårcå de pe net, cåutând pe Google titlul de mai sus.
Poate cå unii dintre voi l-au ¿i vizionat. Eu încerc så-l comentez la capitolul “Noutå¡i medicale”, de¿i acesta
ar putea fi încadrat mai curând la “noutå¡i ¿tiin¡ifice”, dar are legåturå ¿i cu sånåtatea.

Pe mine m-a impresionat pentru cå îmi då råspuns la câteva întrebåri care må fråmântå în ultimii ani,
de când citesc tot felul de informa¡ii despre fenomenele paranormale, care iatå, devin destul de normale...

Cercetåtorii care prezintå filmul spun cå apa, singura substan¡å existentå în naturå sub formå solidå,
lichidå ¿i gazoaså, nu este importantå prin compozi¡ia ei (mereu H2O), ci prin structurå. Ei numesc “cluster”
un grup de molecule ce se adunå în forme diferite, în func¡ie de diver¿i factori externi. ¥n felul acesta apa
înregistreazå ¿i memoreazå informa¡ii. Corpul omenesc cu organele (¿i în special creierul), care sunt în
propor¡ie de 75% - pânå la 90% apå, simt ¿i memoreazå fenomenele înconjurtoare. (ADN-ul este tot un fel
de cluster.) S-au fåcut diferite experien¡e, de exemplu: s-a pus orez în apå, în trei vase diferite - cu primul
vas s-a stat de vorbå repetându-i-se cuvinte frumoase, celui de al doilea i s-au adresat injurii, al treilea vas a
fost ignorat complet. Dupå câteva zile, boabele din primul vas au încol¡it, cele din al doilea s-au înnegrit,
cele din al treilea au mucegåit. Copiii sunt ca boabele de orez: cei înconjura¡i cu vorbe bune se dezvoltå
frumos, cei care cresc în violen¡å devin råi, cei neglija¡i sunt complexa¡i de mici.

S-a pus apå în vase diferite. Unele au fost depozitate în camere cu muzicå clasicå, altele în camere cu
gålågie, apoi apa a fost înghe¡atå brusc. Apa din primele vase a înghe¡at în cristale regulate, ca ni¿te flori,
celelalte, ca ni¿te bube... Florile udate cu apå care au “ascultat” muzicå frumoaså s-au dezvoltat, cele udate
cu muzicå tratatå urât s-au uscat. Devine explicabil de ce oamenii care ascultå vorbe ¿i muzicå bunå sunt
mai sånåto¿i, ceilal¡i, împovåra¡i de supåråri, se îmbolnåvesc u¿or.

Apa din naturå curge lin peste pietre, ea se curå¡å sub picåturile de ploaie, de aceea odihne¿te ¿i vindecå
sufletul ¿i rånile celor care o beau. Apa din marile ora¿e, care trece prin ¡evi contorsionate, î¿i pierde memoria,
adoptå stresul ¿i ura, apoi le suge energia oamenilor care o consumå, le modificå comportamentul. De aceea,
apa trebuie båutå cu gânduri bune! ªi o singurå zi petrecutå într-o pådure sau în grådinå este învioråtoare.

Un grup de cercetåtori au cåutat în Venezuela apå la care nu au ajuns niciodatå oameni (ei au numit-o
în stare “virginå”) - aceastå apå s-a dovedit a fi de 40000 de ori mai activå. A¿a se explicå de ce oamenii de
la ¡arå, care nu folosesc medicina “civilizatå”, cu pastilele ¿i vaccinurile sale, dar au alåturi apå de izvor, sunt
mai sånåto¿i decât oamenii din marile ora¿e.

S-a dovedit prin experien¡e cå ¿i apa în stare de vapori påstreazå ¿i transmite informa¡ii. Un om care
se gânde¿te intens la altul îi poate transmite un gând chiar ¿i la mare distan¡å. A¿a cå este bine så începi ziua
cu un “bunådiminea¡a”. Iar un gând råu, pricinuie¿te råu ¿i se poate întoarce cu råu la cel care l-a produs.
Binecuvântårile pårin¡ilor, blestemele, devin explicabile prin fizica apei ¿i asta m-a impresionat profund!

Via¡a, orice fel de formå de via¡å, începe în apå. ªi fiecare apå î¿i are propria ei structurå a clusterilor.
Embrionul påstreazå toatå via¡a memoria apei în care s-a dezvoltat, care depinde de apa pe care a consumat-o
mama ¿i chiar de apa cu care a fost botezat!!! A¿a se explicå de ce sentimentul de împlinire totalå poate fi
tråit numai în locul în care te-ai nåscut! Filozovul Lucian Blaga a spus cå fiecare ne na¿tem sub un meridian
ceresc ¿i acolo råmâne locul nostru. Iatå cå nu cerul, ci påmântul ne då locul unde putem fi noi în¿ine, unde
ne putem sim¡i “acaså”. No¡iunea de  “patrie” capåtå un alt în¡eles. Poate cå acesta este motivul pentru care
påsårile migratoare, care cautå iarna locuri mai calde, hranå, se întorc mereu la locul lor de ba¿tinå, în ciuda
tuturor greutå¡ilor ¿i pericolelor care le pa¿te în lungile lor cålåtorii!

Poate cå am reu¿it så vå transmit curiozitatea de a asculta întreaga pledoarie a cercetåtorilor care au
realizat filmul despre care v-am vorbit. Dureazå o orå ¿i jumåtate. Descårca¡i-l de pe net! Meritå!
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Când ne hotårâm så vedem un spectacol de teatru, cåutåm, de fiecare datå, så fie unul bun, ¿i chiar cel mai
bun, dacå se poate. Nu este u¿or så alegem! În fond, ce este acela „un spectacol bun”? Haide¡i så vedem.

Un spectacol bun poate fi unul scris de un autor celebru. Totdeauna o så mergem cu încredere så vedem o
pieså de teatru scriså de Shakespeare, Moliere, Bernard Shaw sau Caragiale. Vå propun så include¡i în listå ¿i pe
autorul sovietic Mihail Bulgakov. Cu siguran¡å, câ¡iva dintre voi a¡i citit romanul såu „Maestrul ¿i Margareta”, sau
a¡i våzut la Teatrul Mic din Bucure¿ti piesa de teatru realizatå dupå acest roman. Vå mai aminti¡i ce båtaie era ca
så prinzi un bilet la acest spectacol? Ei, tot el a scris ¿i „Casa Zoi¡ei”, pieså aflatå, în aceastå perioadå, în repertoriul
Teatrului de Comedie din Bucure¿ti.

Un spectacol bun poate fi ¿i unul realizat de un regizor
faimos. Sunt convins cå nu ve¡i ezita niciodatå så vede¡i un film
regizat de Eisenstein, Hitchock, Spielberg sau Liviu Ciulei. De¿i
se zice cå nu se poate face “din rahat, bici” ¿i, chiar dacå s-ar
face el nu va plesni nici o datå, crede¡i-må, un regizor bun este în
stare de o asemenea ispravå. El poate oricând face cel pu¡in
interesant un spectacol cu o pieså anostå, ca så nu zicem proastå.
Include¡i-l ¿i pe Alexandru Tocilescu pe lista acestor regizori.
Cine a våzut, recent, piesa „Elizaveta Bam” regizatå de el la Teatrul
Bulandra, sau „Poker” la Teatru de Comedie, sunt sigur cå nu va
ezita så meargå ¿i la „Casa Zoicåi”, regizatå tot de el.

Un spectacol bun mai poate fi ¿i unul care are în distribu¡ie
actori faimo¿i. De aceea nu ståm prea mult pe gânduri så vedem
o pieså de teatru în care joacå Radu Beligan, Hora¡iu Målåele sau
Florin Piersic, ca så må refer numai la actori români. Din categoria,
marilor actori români fac parte, vå asigur, ¿i George Mihåi¡å ¿i
Virginia Mirea, amândoi distribui¡i  de Tocilescu în „Casa Zoicåi”.
Pe George Mihåi¡å sunt convins cå majoritatea dintre voi îl
cunoa¿te¡i ¿i l-a¡i inclus demult în aceastå categorie. Dacå n-a¡i
fåcut pânå acuma acest lucru ¿i cu Virginia Mirea, merge¡i de
vede¡i „Casa Zoicåi” ¿i nu må îndoiesc cå o s-o face¡i.

Am demonstrat deci, cå spectacolul „Casa Zoi¡ei” este unul
bun ¿i sunt sigur cå sunte¡i deja hotårâ¡i så-l vede¡i ¿i voi. Haide¡i,
totu¿i, så vå spun ¿i despre ce-i vorba în spectacol.

Ac¡iunea se petrece în capitala Marii Uniuni Sovietice, la cinci ani de la victoria Marii Revolu¡ii din Octombrie
1917, pe timpul Marelui Stalin. Era epoca NEP-ului, o epocå în care s-a acordat o oarecare libertate ini¡iativei
particulare, pentru a se ie¿i din criza economicå în care se afunda marea ¡arå a socialismului. Cåci de, dacå e¿ti
mare, te afunzi u¿or atunci când te aventurezi pe terenuri mi¿cåtoare! În aceastå situa¡ie, Zoica a fåcut nici mai
mult, nici mai pu¡in, decât un bordel. ªi, ce crede¡i? Bordelul s-a bucurat de succes, în ¡ara socialismului victorios.
Cum så nu se bucure!? Era vorba doar, de un bordel mai mic, într-un bordel foarte mare. Ne-am convins doar, pe
pielea noastrå, cå într-o ¡arå socialistå, aproape toatå lumea se prostitueazå! Sunt sigur cå de la aceastå regulå n-am
fåcut nici noi excep¡ie.

Într-un bordel, vå da¡i seama, se petrec tot felul de lucruri interesante, caraghioase ¿i, câteodatå, drame.
Toate acestea le pute¡i vedea ¿i în spectacolul de la Teatrul de Comedie... Nu întârzia¡i så vå cumpåra¡i bilete!

CASA  ZOICÅI
Mirel Vanca
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- Vasile, ce dulce e¿ti... ce bun e¿ti, Vasile!... Ce
bine-o faci, scumpul meu Vasile!.. E¿ti cel mai
tare, Vasile!... E¿ti unic, Vasile!...
- Dar, nu te supåra, de ce îmi spui mereu Vasile?
Pe mine må cheamå Ion!
- Ion? A, da... Am crezut cå azi este joi...

*******************
Un automobilist, pe o autostradå, ia în ma¿inå o
tipå bine. Normal cå tot drumul scapå mâna de pe
schimbåtorul de viteze pe picioarele tipei, a¿a cå
abia intrat în Bucure¿ti, tipa, excitatå la culme, îi
spune:
- Nu mai suport, vreau sex!
- Ai pu¡inå råbdare, într-un sfert de orå ajungem la
mine ¿i o facem!
- Nu, eu acum vreau! Dacå nu o facem acum pe
loc, urlu, ¡ip, sar din mers!
Bietul om, ce så facå? Opre¿te ma¿ina, o saltå pe
cric, bagå o påturå sub ma¿inå ¿i încep dezbaterile.
Deodatå se simte båtut pe umår.
- Ce vrei, dom’le, nu vezi cå am treabå?
Båtaia pe umår se repetå. Cînd se uitå omul, un
poli¡ist.
- Så tråi¡i, domnule poli¡ist!
- Domnule, spune poli¡istul, ce face¡i aici e treaba
dv., dar e de datoria mea så vå anun¡ cå de un sfert
de orå vi s-a furat ma¿ina...

*******************
Profesoara le explicå la ¿coalå copiilor:
- SIDA se poate lua în rela¡ia ea-el, ea-ea sau el-el.
Bulå:
- Doamna profesoarå, în rela¡ia eu-eu, existå vreun
risc?

Interviu cu un arab.
Numele dumneavoastrå?
- Abdallah Hamid.
- Sex?
- De 4 ori be såbtamana...
- Nu, domnule, bårbat sau femeie?
- Bårbat, femeie, câteodatå si una camila...
*******************
La facerea lumii, Dumnezeu, pentru a-i ajuta pe
oameni så prospere, a hotårât så dea printr-o “Lege
Divinå” fiecårei na¡ii, câte douå virtu¡i.
Astfel, El i-a fåcut :
- pe elve¡ieni - ordona¡i ¿i respectuo¿i fa¡å de legi;
- pe nem¡i - disciplina¡i ¿i ra¡ionali;
- pe englezi - perseveren¡i ¿i studio¿i;
- pe japonezi - muncitori ¿i råbdåtori;
- pe unguri - hotårâ¡i ¿i buni meseria¿i;
- pe francezi - cul¡i ¿i rafina¡i;
- pe spanioli - veseli ¿i ospitalieri
Când a ajuns la români, I-a spus îngerului consilier
care î¿i nota:
- românii vor fi inteligen¡i, cinsti¡i ¿i buni

politicieni...
Dupå ce a publicat-o în “Monitorul Celest”, îngerul
a remarcat:
- Doamne, ai dat tuturor popoarelor câte douå
virtu¡i, iar românilor trei. Oare în acest fel, nu
cumva, ei îi vor depå¿i ¿i exploata pe to¡i ceilal¡i ?
- Aoleu, a¿a e! Ai dreptate ! Atunci så revenim cu
o “Ordonan¡å de urgen¡å”.
”Pentru cå virtu¡ile Dumnezeie¿ti, odatå acordate,
nu se mai pot lua înapoi, precizez cå nimeni nu va
putea avea si folosi mai mult de douå virtu¡i, în
acela¿i timp!”
ªi astfel se explicå de ce românii:
- care sunt inteligen¡i ¿i cinsti¡i, în nici un caz nu
fac politicå;
- cei care sunt cinsti¡i ¿i fac politicå, in mod sigur
nu sunt inteligen¡i;
- care fac politicå ¿i sunt inteligen¡i, categoric nu
sunt cinsti¡i.

paginå realizatå de Victor Popescu
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OpiniiOpiniiOpiniiOpiniiOpinii

În articolul redac¡ional din numårul din septembrie
al “Mecanicilor 61” Mirel a semnalizat un fapt im-
portant: noi, cu to¡ii, am “schimbat prefixul” – sau îl
vom schimba în curând – de la 6 la 7… adicå am
trecut de 70 de ani… Pe de o parte acesta poate så fie
un motiv de bucurie, datå fiind starea actualå fizicå
¿i intelectualå a fiecaruia dintre noi, mai ales dintre
voi, cei participan¡i la agapele obi¿nuite, unde primi¡i
o confirmare actualizatå în fiecare lunå. Alte motive
de bucurie rezultå din compara¡ii cu diferite cifre
statistice: fa¡å de media “a¿teptårii de via¡å” din lume
(67 ani), am tråit deja 3 ani mai mult. Fa¡å de durata
medie de via¡å a românilor (72.5 ani) suntem încå
tineri… Hei, încå ce mai putem face!!!...

Dacå înså ne uitåm mai atent… situa¡ia se schimbå
¿i trebuie så ne dea de gândit, a¿a cum a fåcut ¿i
Mirel… În timp ce colegele noastre au tot dreptul så
se simtå tinere – a¿teptarea lor de via¡å este de 76 de
ani – colegilor se pare cå le-a cam trecut timpul: cifra
corespunzåtoare pentru România este de numai 69
de ani! Bucuria cå am tras o festå soartei este umbritå
de reflexia cå va trebui så facem fa¡å confruntårilor
cu problemele specifice vârstei, cu reducerea treptatå
a capacitå¡ilor fizice ¿i intelectuale, cu boala ¿i cu
sfâr¿itul vie¡ii…

În legåturå cu aceasta din urmå am avut ni¿te
experien¡e ¿i gânduri pe care doresc så vi le comunic
¿i vouå…

Vreau så vå povestesc la început despre tatål meu,
care, în iarna lui 1987 a apårut pe nea¿teptate la mine
în Germania ¿i mi-a spus cu un glas încå puternic:
“ºi-am adus pe mama, så ai grijå de ea!” Era palid
¿i slåbit, dar încå în putere ¿i fåcuse atâta drum
iarna… Am mai stat pu¡in de vorbå… A treia zi a
murit…în somn.

Mai târziu, dupå ce am cules toate informa¡iile
posibile ¿i reflectând la cele întâmplate… mi-a trecut
prin cap cå – probabil – ceea ce l-a ¡inut în via¡å în
ultimele luni a fost voin¡a duså la extrem – tatål meu

a fost un om cu o voin¡å foarte puternicå – så scape
pe dragostea lui de o via¡å întreagå – adicå pe mama
mea – de ceea ce el a numit “apocalipsul” României
anilor 1983 – 1989. Voin¡a l-a men¡inut în via¡å. Când
¿i-a atins ¡elul… dorin¡a de a tråi n-a mai avut nici
un suport… S-a stins… Cred cå a murit fericit…

Mama mea, a mai tråit încå 15 ani, dintre care
primii 10 împreunå cu mine, în Germania. La început
dânsa îngrijea de mine – eu må separasem de so¡ie –
spåla, cålca, fåcea mâncare, mai ståteam de vorbå.
Cu timpul, for¡ele ei au început s-o lase, a¿a cå am
preluat eu una câte una toate aceste preocupåri
gospodåre¿ti. A fost foarte greu, dar eram mul¡umit
cå cel pu¡in dânsa putea så-¿i vada de necesitå¡ile ei
de femeie… Pânå într-o zi, când, venind acaså, am
sim¡it un miros puternic, a cårui surså n-o puteam
identifica… Au mai trecut câteva zile pânå mi-am
dat seama cå devenise incontinen¡å… Trebuia så iau
måsuri, eu nu puteam så renun¡ la munca mea foarte
preten¡ioaså ¿i plinå de råspundere… Am mai discutat
împreunå ¿i am observat cå nu må mai poate urmåri,
cå nu mai în¡elege ¿i nu mai ra¡ioneazå… Erau
primele semne clare de Alzheimer, boala cumplitå
care ia min¡ile celor în vârstå – mama avea pe atunci
88 de ani - dar, din ce în ce mai des, ¿i celor mai
tineri…

Am dus-o la Constan¡a ¿i am angajat o femeie
care så stea ziua cu ea… Asta a mers bine câtva timp,
pe urmå femeia a început så se plângå cå ceea ce se
întâmplå noaptea în caså o îngroze¿te, când vine
diminea¡a ¿i trebuie så spele totul… Am mai angajat
o femeie… Veneam de trei – patru ori pe an la
Constan¡a ¿i de fiecare datå observam decåderea din
ce în ce mai profundå a capacitå¡ilor ei mintale ¿i
fizice: la început nu må mai recuno¿tea, pe urmå nici
nu mai observa cå am venit…

Am privit cu mare durere acest proces ireversibil
¿i mi-am fåcut tot felul de gânduri… “Mai meritå
tråitå o astfel de via¡å?”, mi-am zis. Cum a¿ putea så

CALITATEA VIEºII LA SFÂRªITUL ACESTEIA
Radu Mihalcea

Motto: “Dreptul la o moarte demnå ar trebui instituit ¿i ancorat în codul civil.”
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o ajut, acum când nimeni n-o mai poate ajuta? Poate
cå scurtarea acestui chin ar fi o solu¡ie? Dar … cum?
Medicii nu sunt alia¡ii rudelor în aceste situa¡ii, eu
însumi må sim¡eam incapabil så iau o asemenea
hotårâre ¿i s-o ¿i execut… Educa¡ia umanist-cre¿tinå
primitå de-alungul anilor m-a împiedicat så gândesc
mai departe…

Apoi, femeile mi-au spus cå nu se mai scoalå din
pat… ¿i dupå mai multe luni mi-au spus cå abea mai
respirå… S-a stins într-o zi de toamnå târzie…

În anii urmåtori am avut ocazia så am experien¡e
asemånåtoare… La începutul lui septembrie am
vizitat la Paris pe profesorul la catedra cåruia Rodica
a fåcut o practicå în timpul lucrårii ei de doctorat…
Profesorul, de 88 de ani, ståtea drept într-un fotoliu,
din care abea s-a sculat ca så meargå pânå la maså…
Timp de trei ore n-a scos nicio vorbå dar a båut o
cafea împreunå cu ceilal¡i musafiri prezen¡i… So¡ia
lui, o fran¡uzoaicå argint-viu, ne-a asigurat cå el se
simte foarte bine, cå nu se plânge de nimic, cå-i merge
excelent… dar ochiul meu versat a identificat la el
ultimul stadiu acceptabil de Alzheimer, în care o
persoanå nu mai då aparen¡a cå mai tråie¿te… dar, în
realitate, vegeteazå, incapabil så participle la via¡a
de zi cu zi… So¡ia, devotatå lui pânå la ultima suflare,
între¡inea într-un mod admirabil o atmosferå activå,
dar el demult nu mai era nici cel pu¡in un spectator la
ceea ce se întimpla în jurul lui…

Pot så continui cu exemple de acest fel… înså cred
cå ¿i voi cunoa¿te¡i cazuri similare… Din preså a¡i
aflat desigur ¿i de acele cazuri în care o persoanå
încon¿tientå a fost men¡inutå “în viatå” - cu ajutorul
aparatelor - ani de zile… Îmi aduc aminte de procesul
intentat de so¡ul unei femei, accidentatå la 20 ¿i ceva
de ani ¿i men¡inutå “în via¡å” încå 15 ani, mai ales la
insisten¡a pårin¡ilor ei… Legatå la aparatele  care îi
asigurau respira¡ia artificialå, la o pompå care asigura
circula¡ia sanguinå, hrånitå cu solu¡ii nutritive…
întoarså pe o parte ¿i pe cealaltå la fiecare trei ore,
cåci altfel ar fi fåcut råni pe corp… Da, tehnica poate
aståzi så facå minuni… Dar, este asta via¡å?

Nimeni nu este pregåtit, nimeni nu poate lua o
decizie într-un caz ca acesta. Doctorii, singurii care
cunosc în detaliu situa¡ii similare, au datoria så
men¡inå via¡a. Dacå o curmå, devin… criminali ¿i
pasibili cu pedeapse foarte grave … Procesul de care
am vorbit mai sus a fost necesar fiindcå cineva trebuia
så ia o hotårâre fårå ca ulterior så fie pedepsit…

Numai un judecåtor a putut decide desprinderea de
aparatele vitale…

Un caz teribil a fost discutat în presa americanå în
urmå cu câteva luni… Din spitalul din New Orleans,
localitatea lovitå de uragan ¿i inundatå în 2004,
fuseserå evacua¡i – cu helicopterul - to¡i pacien¡ii cât
de cât cu ¿anse de via¡å, când a venit ordinul ca to¡i
cei prezen¡i – inclusiv personalul medical – så
påråseascå clådirea din cauza altor pericole… În spital
se mai aflau ¿i opt persoane men¡inute în via¡å cu
ajutorul aparatelor: curentul electric urma så fie
interupt în câteva ore… Ar fi urmat moartea
groaznicå a acestora, fårå posibilitatea de evacuare,
fårå sprijinul tehnic de care aveau neapåratå nevoie…
Singura doctori¡å råmaså în spital a hotårât… Ce?

A hotårât så le facå o injec¡ie cu o supradoza de
morfinå… Cadavrele au putut fi îndepårtate din spi-
tal dupå douå såptåmini…

Procesul împotriva doctori¡ei a durat patru ani,
timp în care dânsa nu a avut dreptul så-¿i practice
profesia ¿i så-¿i câ¿tige existen¡a… Anul trecut a fost
achitatå ¿i acum s-a angajat foarte puternic într-o
mi¿care, care abea s-a ini¡iat în USA, o mi¿care pentru
dreptul de a muri cu demnitate…

Dreptul de a muri cu demnitate… Este o no¡iune
nouå… trebuie så ne obi¿nuim cu ea… Înså… nu vå
baza¡i pe doctori, dacå este vorba de ultimele zile ale
vie¡ii…¿i de sfâr¿itul acestora… Lua¡i måsuri din
timp…

Am auzit cå în USA 80% dintre costurile de
sånåtate sunt folosite pentru men¡inerea în via¡å a
câtorva milioane de oameni care, de fapt, nu mai
tråiesc, ci numai vegeteazå… Deci, aceasta este ¿i o
problemå economicå… ¿i aici se pot pune imediat
câteva întrebåri: cine så plåteascå  aceste costuri ¿i…
de ce? Cu ce scop? Pentru câ¡iva ani de via¡å
incon¿tientå? Meritå?

Problema puså astfel atinge dimensiuni etice - ¿i
economice – care nu au mai fost discutate pânå în
prezent. Cum, din cauza banilor, så la¿i pe cineva
drag så moarå?... De neconceput!!! Nu este în
concordan¡å cu datoria noastrå de cre¿tini, de oameni
cu responsabilitate, nu este în concordan¡å cu educa¡ia
noastrå…

Toate sunt foarte adevårate… Dar uite, în lume
sunt oameni care deja au gândit mai departe decât
gândim noi acum… În Olanda existå organiza¡ii care
– la cerere – oferå pastile cu otravå foarte sigurå celor
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care doresc så punå capåt vie¡ii din motive cum ar fi:
ultimul stadiu al unei boli incurabile, dureri
insuportabile ¿i altele asemånåtoare… Nimeni nu
administreazå otrava celui în cauzå, ci numai o pune
la dispozi¡ie: organiza¡ia nu poate fi acuzatå cå a
otråvit pe cineva, iar comer¡ul cu otråvuri poate fi
numai în parte pus sub acuzare…

În urmå cu câteva luni a fost fåcut cunoscut în
preså un caz impresionant: un renumit dirijor
american, devenit orb ¿i aproape surd, împreunå cu
so¡ia lui, bolnavå de cancer în ultimul stadiu, au mers
împreunå în Elve¡ia, la o organiza¡ie de acest gen, au
luat împreunå câte o dozå de otravå ¿i, în prezen¡a
copiilor lor, au trecut în neant…

Alternativa ar fi fost så sarå împreunå de la etajul
25 al locuin¡ei lor din New York… sau så vegeteze
mai departe o via¡å nedemnå de acest nume încå cine
¿tie cât… Ei au preferat så moarå cu demnitate…

Trebuie så recunoa¿em cå aceastå nouå no¡iune –
a muri cu demnitate - are ceva deosebit în sine…
Meritå så ne facem gânduri asupra ei! Mi-am notat
adresa email a institu¡iei din Elve¡ia: www.dignitas.ch

Reforma sanitarå în America prevede instituirea
unui premiu care så dea un sfat rudelor celor afla¡i în
situa¡ii asemånåtoare cu cea a mamei mele în ultimii
ei ani de via¡å… Judecând prin experien¡a mea…
cred cå mie mi-a lipsit un asemenea sfat în urmå cu 8
ani… L-a¿ fi acceptat cu plåcere, a¿ fi analizat care
este experien¡a altora care au trecut printr-o situa¡ie
similarå, m-a¿ fi gândit ce se poate face. Cred cå
måsura preconizatå are o mare dozå de pragmatism
în ea… Cred cå este una corectå ¿i cred cå ar ajuta la
rezolvarea multor situa¡ii din acestea imposibile…
Dreptul la o moarte demnå ar trebui instituit ¿i ancorat
în codul civil…

Am discutat uneori aceastå problemå cu Rodica…
si am ajuns la concluzia cå… trebuie så facem douå
lucruri:

1.  Så fixåm ceea ce pentru noi înseamnå “calitate
(minimå) a vie¡ii”… sub care… nu dorim så ne
continuåm prezen¡a pe acest påmânt…

2. Så îi rugåm de acum pe cei care vor fi în jurul
nostru, cå, dacå  vom aluneca sub aceastå limitå, så
ne ajute så trecem în nefiin¡å.

Desigur cå acestea nu pot fi decât hotårâri
individuale, bazate pe experien¡a fiecåruia.  În ceea
ce må prive¿te, eu mi-am “încheiat socotelile” cu ceea
ce este via¡a: am realizat toate ¡elurile pe care mi le-am

propus, ba încå ¿i mai mult… am tråit foarte intens
¿i foarte activ în fiecare zi, am avut parte de probleme
pe care cei din jurul meu le-au considerat
irezolvabile… dar eu le-am rezolvat, am avut parte
din câte ceva din cele mai faine plåceri care sunt
imaginabile în lume, am våzut multe dintre cele mai
frumoase lucruri de våzut, am låsat ni¿te urme adânci
pe unde am trecut… Ce så mai vreau?

Nu mai vreau nimic! Dacå este så-mi închei via¡a,
o pot face în orice moment, fårå regret pentru nimic.
În acela¿i timp, må bucur intens pentru fiecare orå în
care pot så må savurez o razå de soare, så inspir
mirosul unei flori, så admir un copac înverzit sau –
acum în toamnå – înro¿it de “vara indianå”, så må
bucur de o idee nouå, de o dezbatere despre politicå,
economie sau despre tehnicå… Må bucur de  muzica
clasicå, de aerul de munte… de câ¡iva prieteni buni…
¿i de… Ah… Cum så vå explic? A¡i våzut filmul
acela cu Al Pacino?… Cum îi zice…? Hmmm…
“Parfum de femeie”… cred… De, am ¿i eu un  început
de Alzeimer… Dacå nu l-a¡i våzut… merge¡i så-l
vede¡i… Este extraordinar, este exact ce trebuie
acelora care au plåcerea så fi ajuns la vârsta noastrå…

Dacå este a¿a… care sunt limitele vie¡ii?
Eu le-am definit a¿a:
1. Nu vreau så “tråiesc” incon¿tient, legat la

aparate sau înghe¡at de Alzheimer, mai mult de o
lunå, timp în care medicii pot constata cå nu existå
posibilitatea de a reveni la o via¡å normalå.

2. Nu vreau så tråiesc suportând dureri
inimaginabile, sau lipsit de posibilitatea de a må
mi¿ca, de a comunica intens cu cei din jur. Via¡a
vegetativå nu må intereseazå. Dacå eu însumi nu voi
mai fi în stare, deleg cåtre cei care sunt în jurul meu
så må ajute så pun un sfâr¿it demn unei vie¡i care m-a
satisfåcut pe deplin.

Ca så-mi pot atinge aceste ¡eluri, må pregåtesc…
pentru via¡å: am modificat regimul alimentar
protejându-mi sånåtatea, am slåbit 5 Kg în ultimele
trei luni - din cele 25 Kg pe care le port cu mine mai
mult decât greutatea idealå - fac în fiecare zi câte o
orå de gimnasticå cu haltere, am reînceput så joc
volei, o så må duc ¿i în iarna asta la ski, între¡in rela¡ii
de prietenie cu to¡i cei care-mi råspund la acest sen-
timent, lucrez intelectual intens cel pu¡in trei ore pe
zi ¿i… multe altele

Aceasta este calitatea vie¡ii la care eu nu vreau så
renun¡, este calitatea vie¡ii pentru care meritå så
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tråiesc chiar ¿i mult dupå 70 de ani. Dacå nu mai pot
face asta… Elve¡ia este la numai 8 ore de zbor de
aici… Îmi doresc så sfâr¿esc via¡a fericit, a¿a cum –
probabil – a sfâr¿it-o tatål meu…

*

Acum, revenind la propunerea în discu¡ie: Calypso
a propus infiin¡area unui cåmin al tuturor colegilor,
în care ace¿tia, dacå nu au pe nimeni mai apropiat,
så poatå primi îngrijirea de care au nevoie. Ideea este
extraordinarå… dar are mai multe fa¡ete. Haide¡i så
le analizåm pe fiecare:

1. Un cåmin înseamnå mai întâi o investi¡ie într-o
clådire ¿i în echipamentul necesar între¡inerii vie¡ii
locatarilor. Aceasta din urma include – in Germania
¿i în USA, unde am analizat situa¡ia – ¿i un microbus
pentru ca locatarii så poatå fi du¿i într-o excursie sau
la pia¡å, un cabinet medical în care un doctor vine cu
regularitate, bucåtåria în care se gåte¿te mâncare
adecvatå vârstei, spålåtorie, depozite, aparate de
dezinfec¡ie, morgå, etc. Un preot trebuie sa fie unul
dintre obi¿nui¡ii casei…  O asemenea institu¡ie trebuie
så aibå autoriza¡ie de func¡ionare.

2. Unii colegi mai au ceva avere, de administra¡ia
careia ar trebui sa se ocupe tot conducerea cåminului.
Chiar ¿i primirea pensiei va intra în sarcina acestei
conduceri. Aici mai apare o problemå spinoaså: s-ar
putea ca pentru unii dintre locatari costul între¡inerii
lor sa fie mai ridicat decât veniturile. Între¡inerea
respectivilor trebuie subven¡ionatå… ¿i întrebarea
este: de cåtre cine?

3. Administrarea cåminului în a¿a fel încât så
aducå un profit celor care au pus capital la dispozi¡ie.

Fa¡a de aceastå solu¡ie – foarte complexå – se poate
recurge la orice alta intermediarå, mai simplå, pânå
la una foarte simplå, care ar fi aceea cå mai mul¡i
colegi se mutå împreunå într-un apartament cu mai
multe camere. ªi în acest caz trebuie avut în vedere
cå pentru îngrijirea propiu ziså este nevoie de angaja¡i
mai tineri, în stare så ducå la bun sfâr¿it o treabå
migåloaså, obositoare, care necesitå aten¡ie, dedica¡ie
¿i delicate¡e. În timpul care acum råmâne cel mai
important al vie¡ii lor, nici unul dintre locatarii colegi
nu va putea så aibå grijå nici de sine însu¿i nici de un
alt coleg. Pentru rezolvarea problemelor administra-
tive este necesarå, in orice caz, o persoanå calificatå
¿i dedicatå.

Cele de mai sus nu au ca scop så descurajeze pe
cei care doresc så realizeze aceastå idee. Scopul meu
este de a face un inventar al problemelor pentru ca,
ulterior, så se poatå analiza solu¡iile existente ¿i, prin
compara¡ie cu posibilitå¡ile fiecåruia ¿i cu cele oferite
pe pia¡å, så se poatå trage o concluzie sigurå.

Cândva va trebui luatå ¿i ultima decizie: unde va
fi locul de veci. Mul¡i au luat deja måsuri ¿i ¿i-au
asigurat unul… dar mul¡i nu. O solu¡ie modernå, la
care recurge între timp 30% din popula¡ie, este
incinerarea. Costå pe jumåtate, nu necesitå spa¡iu ¿i
nici administrarea ulterioarå a acestuia! Eu ¿i Rodica
înclinåm cåtre aceastå solu¡ie ¿i dorim så renun¡åm
¿i la tot ce urmeazå mai târziu: parastase, pomeniri
¿.a.m.d.

Am scris destul pentru începutul unui proces de
reflec¡ie?
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SCRISOAREA a II-a

Dragi Prieteni,
Ca orice om care se aflå departe de ¡ara lui, ¿i care tresare când aude ceva despre ¡inutul natal, am

tresårit ¿i eu, când am våzut, cu pu¡in timp înainte de Halloween, în programul TV local, pe un canal despre
cålåtorii, douå emisiuni de câte o orå, la interval de câteva zile una de alta. Prima emisiune s-a numit
simplu România, iar a doua emisiune, la fel de simplu s-a numit Dracula.

Sigur, cå am urmårit ambele emisiuni cu interes, mai ales cå nu foarte des auzi câte ceva despre
România, pe meleagurile unde tråiesc în prezent. De câte ori am întrebat pe cineva de pe aici ce ¿tie despre
România, singurul råspuns a fost: Nadia Comåneci. În sinea mea am fost recunoscåtoare Nadiei, cå a reu¿it
så facå România cunoscutå în lume, de¿i, normal, România ar fi trebuit så fie cunoscutå ¿i pentru alte multe
motive. Dar nu trebuie nimeni condamnat cå nu ¿tie prea multe despre România, pentru cå nici noi românii
nu ¿tim totul despre ¡ara noastrå, dupå cum nu ¿tim nici måcar minimul necesar despre alte ¡åri îndepårtate.
De fapt, majoritatea oamenilor de oriunde, se preocupå de ceea ce este în imediata lor apropiere ¿i de ceea
ce este legat de via¡a lor de zi cu zi.

Acum, så revin la cele douå emisiuni TV vizionate:
¥n prima emisiune despre România, am våzut doi bårba¡i - Tony ¿i Zamir - plimbându-se prin diverse

locuri din capitalå, mai ales prin zona Lipscanului, a Hanului lui Manuc ¿i a Cur¡ii Vechi, apoi pe meleaguri
transilvånene. Plimbarea lor prin România a fost prin Februarie 2008, deci pe timp de iarnå, de aceea
ace¿ti domni aråtau mai tot timpul zgribuli¡i, iar locurile vizitate aråtau cam dezolante ¿i fårå via¡å. De
pildå, în zona Lipscanului ¿i a Cur¡ii Vechi, erau cam singuri pe stråzile pu¡in desfundate, cu magazine cu
obloanele trase, cu afi¿e neatrågåtoare pe ziduri. Un loc pu¡in mai animat a fost o tarabå cu mici ¿i bere
unde s-au oprit ¿i au degustat tradi¡ionalii mititei. Apoi, au mai vizitat restaurantul Jari¿tea unde, de asemenea,
s-a pus accent pe preparatele culinare, încât m-am întrebat dacå scopul cålåtoriei este cumva, în principal,
prezentarea mâncårurilor române¿ti. În preumblårile lor prin Transilvania, dupå ni¿te peripe¡ii cu o Dacie
rablagitå care i-a låsat în panå, au ajuns så cålåtoreascå pe ni¿te drumuri de ¡arå într-o cåru¡å (ce-i drept,
împodobitå cu scoar¡e române¿ti), ¿i au descins la o familie mai înståritå, care a tåiat în cinstea lor un
purcelu¿. A fost prezentatå ceremonia tåierii porcului de la început pânå la sfâr¿it, apoi s-a prezentat modul
de preparare a unor specialitå¡i din carne de porc, apoi masa întinså, plinå de bucate, iar cei doi n-au mai
prididind så facå fa¡å, nu numai abunden¡ei mâncårurilor, ci ¿i nenumåratelor pahare cu pålincå. La un
moment dat, Zamir aråta chiar istovit de atâta mâncare ¿i båuturå. Tony nu contenea så se refere la prietenul
lui rus Zamir, care vorbea perfect ¿i române¿te. Am fost intrigatå de aceastå pereche ineditå ¿i am ¡inut så
aflu mai multe amånunte despre Tony ¿i Zamir, mergând pe site-ul canalului respectiv de cålåtorii. Despre
Zamir nu am reu¿it så aflu decât cå e un rus, fårå alte amånunte biografice, ¿i cå l-a înso¡it pe Tony în foarte
multe cålåtorii prin USA ¿i prin alte ¡åri. Cum s-au cunoscut ¿i cum au devenit parteneri de cålåtorie, nu am
reu¿it så aflu. Despre Tony am aflat mai multe ¿i anume:

Numele întreg este Anthony Bourdain, este un specialist în arta culinarå lucrând timp de vreo 28 de
ani în diverse restaurante, cele mai multe din New York City (unde ¿i locuie¿te). Ca majoritatea celor care
au lucrat prin restaurante, a început prin a fi spålåtor de vase, dupå aceea bucåtar, ¿i a tot urcat în ierarhia
meseriei pânå a ajuns ¿ef bucåtar, iar apoi a publicat chiar ¿i cår¡i pe teme culinare, dupå care a ajuns så
realizeze aceste emisiuni de cålåtorii pe glob, urmårind så prezinte, în primul rând, particularitå¡ile culinare
ale diverselor ¡åri. Deci, am încetat så mai fiu intrigatå de faptul cå a prezentat România mai mult din punct
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de vedere culinar. Ceea ce am remarcat înså, în expresia fe¡ei lui, pe parcursul prezentårii României, a fost
un fel de stare de nemul¡umire pentru faptul cå se afla pe meleagurile noastre. Am vrut så må conving, cå
impresia mea nu este falså ¿i tot pe canalul respectiv TV am dat peste un comentariu al lui privind vizita în
România, comentariu pe care l-a intitulat “Ce dracu s-a întâmplat în România?”. Am citit, ¿i am aflat
pårerea lui despre cum s-a sim¡it în România: a fost pentru el o experien¡å mizerabilå, având de a face cu
oameni neprieteno¿i ¿i neprimitori, ¿i cå din cele 50 de ¡åri vizitate, România nu se aflå nici måcar printre
primele 40. Pentru el România este o ¡arå care atrage doar datoritå legendei lui Dracula, ¿i cå statul lui la
un motel numit “Motel Dracula” a fost una dintre cele mai rele experien¡e. ¥n final, a declarat clar cå
regretå din tot sufletul proasta idee pe care a avut-o, de a vizita România.

Personal m-am simtit afectatå de toate cele de mai sus. Pe parcursul vizionårii emisiunii, må gândeam:
unde e “Tovarå¿ul”, care avea oroare de “agenturi”, så vadå cum prin scumpa noastrå ¡åri¿oarå î¿i fac de
cap, umblând hai-hui, bra¡ la bra¡, un American, fost bucåtar, ¿i un rus vorbind române¿te!

A doua emisiune despre România, a fost realizatå de altcineva, ¿i fiind în preajma Halloween-ului, s-a
referit numai la Dracula, prezentând castelele ¿i cetå¡ile de la Târgovi¿te, Poienari, Bra¿ov, Sighi¿oara,
Snagov, Bistri¡a ¿i Pasul Tihu¡a, locuri care sunt legate de via¡a ¿i domnia lui Vlad ºepe¿. Au fost prezentate
¿i o serie de tuneluri ¿i locuri secrete subterane ¿i, în general, a fost subliniatå atmosfera de mister ¿i groazå
care l-a învåluit pe Vlad ºepe¿. Oricum, s-a încercat så se facå o separare între legendå ¿i adevårata istorie,
spunându-se în final, cå ceea ce a scris Bram Stoker în cartea lui, care l-a fåcut celebru pe Dracula, este o
purå fic¡iune, mai ales pentru faptul cå acest Stoker nu a vizitat niciodatå Transilvania.

Pânå la urmå, se spune cå, pentru poporul roman,Vlad ºepe¿ este unul dintre eroii såi, pentru cå ¿i-a
apårat ¡ara de turci, ¿i i-a pedepsit exemplar pe trådåtorii de neam.

Oricum, România are mult mai multe de oferit vizitatorilor såi decât locurile bântuite de Dracula. De-ar
fi så ne referim doar la extraordinarele månåstiri ¿i biserici române¿ti, ¿i tot ar fi ceva, dar mai sunt ¿i multe
alte minunå¡ii, pe care România le de¡ine.

                                                                                                                           Gabriela Struminger
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... pentru cine-i nåscut în decembrie:

     1 decembrie:    Emil Dumitrescu
10 decembrie: Corina Firu¡å
16 decembrie: Florin Kessler
21 decembrie: Dumitru Mirea
22 decembrie: Ion Argireanu
22 decembrie: Stoian Petrescu
28 decembrie: Sotir Dodi
29 decembrie: Constantin Pricå
30 decembrie: Titus Borlan

Prea adesea ne gråbim...

    George Costescu
       avocat în perioada interbelicå

(articol preluat din revista “Magazin Istoric”XI, 2009)

“Omul - luat cu ce are el mai deosebit de
celelalte vietå¡i catå så fie mai întâi “omul lui
Dumnezeu”, în al doilea rând så fie “om între oameni”
¿i, în sfâr¿it, trebuie neapårat så fie “om între ai lui”.
Cele cuprinse în în¡elesul acestor cuvinte sunt ¿i vor
råmâne de-a pururi ¿i pretutindeni adevårul cel mai
luminat, fårå de care o bunå judecatå omeneascå nu
se aflå nicåirea pe fa¡a påmântului.

Ele ne înva¡å, mai låmurit chiar decât Biblia
¿i decât orice filozofie, cå temelia vie¡ii noastre a
tuturor, ¿i îndeosebi a vie¡ii de ba¿tinå a unui popor
ce nåzuie¿te cu tot sufletul spre binele lui, nu se cautå
în împrejurårile schimbåtoare ale celor din afarå de
el, ci råmâne mereu în påstrarea acelor porniri sau
înclinåri låuntrice care sunt: înål¡area sufletului,
con¿tiin¡a na¡iei lui ¿i îmbierea inimii cåtre cei ce
sunt mai aproape. Numai stårile acestea sunt normale
¿i sunt cu deosebire stårile morale; ele nu-¿i aflå
împlinirea decât în a¿ezåmintele ce omul însu¿i le-a
dåruit de la începutul vremurilor ¿i pe care le-a numit:
credin¡å - na¡ionalitate - familie.

... Noi parcå am cåuta så depå¿im civiliza¡ia
înså¿i, înainte de a o cunoa¿te în amånunt, ¿i, pânå så
o ajungem din urmå, ne gråbim a ne lepåda de toate
câte sunt cu adevårat ale noastre...”


