
 

                                          

 

Dacă nu-i  recunoaşteţi, vi-i spun eu de la stg.-dr : Mirel Vanca, Radu Gruia (cam crăcănat..),Corina Firuţă, Kalypso Sărbătorit, Adrian Popa,Vasile Gheorghe, Marin 

Moise, Florian Drăgănescu, Rodica Nicolescu, Dorel Miron şi Sile Aleşincu 
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      Am depăşit jumătatea anului iar eu cel puţin, mă îndrept către o aniversare  
mai deosebită, în sensul că a trecut aproape un an de când soarta sau destinul 
au decis că trebuie să fac o corecţie dramatică a stilului meu de viaţă şi să devin 

o persoană cu posibilităţi limitate de deplasare. Desigur trebuie să specific 
consecinţele; nu-i mare lucru, doar că mă deplasez cu dificultate, fapt ce-mi 
limitează drastic mobilitatea şi mă face dependent de ajutorul altei persoane, 

care, bineînţeles, este soţia mea Ileana.   Dânsei îi mulţumesc din tot sufletul şi 
mă rog Domnului  să- i hărăzească sănătate şi viaţă îndelungată ! 

 
      În luna august a acestui an, a avut loc, decalat cu 2 zile întârziere, (din 30 
iulie la 1 august) un eveniment, care prin natura şi desfăşurarea sa, poate fii 

considerat deosebit ca o  urmare firească a întâlnirilor- la început din 5 în 5 ani – 
apoi la interval  redus, ultima având loc la numai ...2 ani interval:la 14 iulie 
2018, la Universitatea Politehnica Bucureşti, cu ocazia împlinirii a 57 de ani dela 

absolvire ! Faptul –vrem-nu vrem – este absolut firesc , dacă în sfârşit , acceptăm 
de-facto, că noi sâmtem dependenţi de scurgerea timpului şi nu invers !  

Cele de mai sus, reprezintă opinia mea ; nu ştiu dacă organizatorii au avut 
această intenţie, dar dacă da, sincerele mele felicitări !  
La ce eveniment deosebit mă refer.  

Colegul nostru Constantin Dumitru ,alias Calypso, şi familia, au decis ca   la 
aniversarea împlinirii vârstei sale de 80 ani ,să ofere un dejun festiv la sediul  

care a găzduit,în ultima perioadă de timp, întâlnirile lunare ale membrilor 
asociaţiei noastre. 
 Dânsul a adresat o invitaţie deshisă tuturor colegilor care doresc să participe, 

împreună cu membrii familieî şi apropriaţilor săi. 
      La ora anunţată ,16.00,  participanţii au început să sosească, în final 
afluenţa lor stabilind un adevărat record de participare – cca. 40 !  

Totul a fost foarte reuşit, începînd cu meniul , inclusiv abundenţa şi calitatea 
preparatelor servite , continuând cu prestaţia formaţiei muzicale care a reuşit să 

se implice profesionist în crearea atmosferei de diverstiment oportune. 
Faptul poate fi apreciat şi după durata de peste 5 ore a evenimenului. 
 

       Au participat : 
       Colegi şi asimilaţi : 

 Sile ALEŞINCU, Florin DRĂGĂNESCU, Coca şi Constantin DUMITRU, Gabi şi  
Vali Gheorghe,  Simona Ion şi Corina FIRUŢĂ , Ileana şi Radu GRUIA, Emilia 
şi Dan MATEESCU, Emilia şi Teodor MIRON, Marin MOISE,Rodica  
NICOLESCU,Nina OLARU ,Luci şi Adrian POPA, Artemiu VANCA (20) 
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 Surprinse de Mirel Vanca, 
                       Prelucrate de Radu GRUIA 

 
 

 

 
 

Luci şi Adrian Popa 

 

Emilia şi Dorel Miron. 

Amândoi zâmbitori. 
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FAMILIA :Nina Dumitru,noră, Mioara Popa, soră ,Pater Familias (cam ecranat), Maria Dumitru,Petra Marin, mama  

              Ninei, Coca Dumitru, Constantin Dumitru Jr, alias Bibi şi Ştefan Dumitru 
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 Ileana şi Radu Gruia. 

Implozia, consecinţă AVC. Printre altele.                                         
 

Simona Ion, Corina Firuţă, Marinică Moise                                        
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„Hai să’ntindem hora mare” 

Sărbătoritul flancat de nepoată şi noră  

Vali Gheorghe, Adrian Popa, Luci Popa şi Florin 
Drăgănescu.Unii privesc la hora mare ! 
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Dans,dans! Dar ce dans! 

Spectatori :Emilia Mateescu 

şi Nina Olaru.În plan distal,  
Petra Marin 
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Emilia Miron şi Gabi Gheorghe. 

Veselie mare, cu paharele de apă…golite ! 
 

Orchestra care contribuit din plin, ca 
niciodată,la reuşita evnimentului ! 
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De fapt este Duminica dimineața, este ora 4.35 și eu - ca de obicei - mi-am 
început ziua citind ultimele știri, mai întâi din ziarele nemțești - pe care eu le 

consider cel mai corect informate - pe urmă din cele americane - care cuprind 
foarte multe lucruri inutile, mult prea multe comentarii - și la urmă pe cele 

românești, ca să aflu ce mai este nou “pe acasă”…De data asta o știre din ziarele 
nemțești mi-a atras atenția: din România pleacă zilnic - in medie - 185 de oameni 
să lucreze în țările Europei occidentale…Diaspora română din Germania a 

crescut în anul trecut cu 68.000 de oameni !  
 
Desigur că fenomenul este cunoscut de ani de zile…însă amploarea acestuia și 

faptul că durează de decenii mă pune pe gânduri…Depopularea României nu este 
un factor de bun augur…nu duce la întărirea poziției României pe nici-un 

plan…Că pe piața muncii se găsesc soluții pentru complectarea forțelor de muncă 

necesare…nu este de natură să mă bucure prea mult cu toate că este un 
fenomen care se regăsește în toate țările lumii…Imigranți din țările asiatice - 

chinezi, vietnamezi și alții - sunt invitați și vin să lucreze în România…O.K…dar ei 

nu au nicio legătură cu dacii care au format primul stat român pe aceste 
meleaguri…Țara se înstrăinează… 

 

* 
În fapt acesta este un fenomen generalizat…El- și imigrația au devenit fenomene 
curente în toate țările lumii.  

USA - țară formată prin imigrația europeană la început, dar ulterior prin imigrația 
din toate țările - se apără în prezent cu îndârjire mai ales împotriva imigrației din 
țările din America Centrală - Guatemala, Salvador, Nicaragua, Haiti - cu toate că 

economia are nevoie de brațe de lucru ieftine care să efectueze lucrările pe care 
americanii nu mai vor să le facă…Dar lupta împotriva imigrației este folosit ca un 
factor de disensiune politică: “imigranții sunt crimnali drogați care ne fură locurile 

de muncă”…spun actualii politicieni de la putere, cu toate că acest lucru nu este 
adevărat…Dar politicienii folosesc acest argument ca să atragă voturile 
americanilor mai puțin calificați, mai puțin informați - aceștia constituie 
majoritatea și în USA - și care sunt atinși de fenomenul globalizării economiei - 

reușind să creeze o atmosferă ostilă populației ne-albe, ne-americane, o atmosferă 
favorabilă realegerii lor la putere…Conflictele de rasă - o revenire la situația USA 
din anii ’60 ai secolului trecut - își fac din nou apariția, fiind promovate - într-un 

mod care merită toată dezaprobarea - chiar de actualul președinte… 

 
Imigranții - de exemplu cei din Mexico - își găsesc singuri un loc de muncă - din 

nou de exemplu - având grijă de grădinile americane la un preț pentru care …nu 

merită să mai tai eu iarba: de ani de zile noi plătim numai $20 pe săptămână 
pentru tăiatul ierbii în grădină…și am stabilit de mult că la prețul ăsta…nu 
merită ca eu să mișc un deget! Ca noi gândesc majoritatea americanilor iar 

Notiţe de Vineri 
                    Seara (7) 

Sursa:MECANICII’61, Anul 15, # 154, august 2019 EE               Radu MIHALCEA 
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mexicanul cu care am încheiat un contract în urma cu vreo 14 ani a devenit între 
timp un antreprenor cu câțiva salariați - tot mexicani, desigur! - cu mașini noi, cu 
autocamioane adecvate…Și el este mulțumit…  

  

 

*                                                                                                                                                                                
Dar…cu România…este altceva…zic eu, românul adevărat…plecat de aproape 50 
de ani din țară…Am visat întotdeuna la o Românie puternică, care să joace un rol 

important în tehnică, în știința și în politica europeană (cel puțin)…și…rezultatul 
este că…vietnamezii veniți în țară își vor aduce contribuția lor la dezvoltarea 

României…Nu, asta nu este ceea ce am visat eu pentru România… 

Dar…poate că ar trebui să mă trezesc o dată din visurile mele…?  
 
Pe de altă parte…câte ceva din visurile mele - cele nevisate! - se îndeplinesc 
totuși…Mircea Geoană, fostul ambasador al României în USA, fostul Ministru de 
Externe al României - pe care l-am cunoscut personal, cu care am întreținut 

relații după anul 2000 și de care am fost decorat cu Ordinul pentru Merit în clasa 

Comandor pentru serviciile aduse României - a fost cooptat ca adjunct al 
Președintelui NATO…Codruta Kovesi - care a revoluționat aplicarea justiției în 

România - are acum 95% șanse să fie numită Procuror General al Uniunii 
Europene iar Simona Halep a câștigat competiția de tenis de la Wimbledon… 

România trăiește mai departe și oferă lumii cadre de calitate 
excepțională…dar…acestea sunt numai excepții de la o evoluție nu tocmai 

pozitivă… 

 

* 
Din știrile citite astăzi nu apuc să-mi creez bine o simțire euforică satisfăcătoare 

că…revin la descurajarea zilnică citind articolul lui Cristian Unteanu din 
Adevărul de ieri, 20 iulie 2019, cu titlul O analiză necruţătoare: implantarea 
reţelelor de crimă organizată în România. Nu vreau să mă refer la activitatea 
descrisă în articol - neplăcută, desigur - ci la zecile de greșeli de ortografie…Ce 

păcat…!!  Cum este posibil așa ceva…? Cum este posibil ca un ziarist consacrat 
să accepte apariția articolului său, impestrițat de atâtea greșeli…? Doar Cristian 
Unteanu nu a venit ieri din Vietnam și nu se află în categoria celor care învăță 

acum limba română…!! Ce Dumnezeu?! 
 

* 
Dar emigrarea populației de origine română din România…este un aspect extrem 
de negativ, extrem de daunător…Pot eu să ajut cumva la stabilizarea situației…?  

Nu pot… 
Eu însumi am sfătuit doi strănepoți de vară - bărbați foarte activi și inteligenți, cu 

un fel de a realiza sarcinile profesionale care ar face față peste tot în țările vestice 
- să ia acum o hotărâre în legătură cu viitorul pe care și-l doresc…Ei au trecut 
amândoi de 30 de ani, au câte un copil de 2-4 ani…și se străduie să-și asigure 

viitorul practicând meserii clasice românești: economist și agent de asigurare. Dar 
progresul digitalizării economiei este de neoprit și acesta va modifica substanțial 

conținutul profesiilor lor…sau le va face să dispară…Globalizarea a sosit de mult 
și în țară, la început a avut efecte favorabile fiindcă multe întreprinderi străine au 
înființat sucursale în România…Acum au început să se simtă efectele negative:  

firma Renault - de care aparține uzina Dacia - va produce modelele Logan și 
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Duster și  în …Nigeria, unde mâna de lucru este și mai ieftină…iar piața de 

desfacere este de 10 ori mai mare (Nigeria are 200 de milioane de locuitori). Ce se 
va întâmpla cu uzina de la Mioveni și cu oamenii care lucrează acolo? Ăsta este 

un mare semn de întrebare… 
 

În România s-a trecut cu vederea peste semnalul de alarmă rezultat din 
hotărârile firmei finlandeze de telefoane mobile Nokia, care în urmă cu mai bine 
de un deceniu, a înființat o fabrică în România - datorită salariilor mici pe care 

putea să le plătească aici - ca peste câțiva ani să închidă fabrica…fără să 

majoreze salariile…fără să indeplinească visul oricărui român: să aibă un salariu 
ceva mai mare lucrând acasă…Nokia a dovedit concludent că pe calea aceasta - a 
importului de inteligență străină și a utilizării mâinii de lucru ieftine din România 
- nu se poate realiza o ridicare substanțială a nivelului de trai a românului…chiar 

dacă de atunci au apărut și câțiva miliardari români… 

 
Mi-am sfătuit nepoții să-și schimbe meseria: sau să treacă la programare -  în 

această ramură se plătește mult mai bine iar perspectivele de viitor sunt 
nelimitate - sau să plece din țară  și să caute să-și valorifice posibilitățile 

intelectuale în altă parte…Ambele măsuri sunt foarte greu de realizat…dar banii 
nu cad din cer ca picăturile de ploaie și dacă vrei să trăiești mai bine trebuie să 

faci cu mult mai mult decât cei din jurul tău…Ei ar putea să realizeze mai mult, 
sunt oameni foarte inteligenți…dar inteligența singură nu duce la un nivel de trai 
mai bun…Sunt necesare condiții sociale optime pentru a realiza o creștere 
personală substanțială…și aceste condiții sociale pe de o parte există în cantitate 

foarte limitată în România…iar pe de altă parte nivelul lor actual se deteriorează 
tot mai mult prin reducerea populației datorită emigrării: cei care se hotărăsc să 

plece se numără printre cei mai dinamici dintre cei existenți…Cei care rămân 
sunt mai lenți, mai inactivi…Cine să mai poată realiza revoluția economică de 
care ar avea nevoie acum tânăra generație din România? 

 
Economia mondială - nici ea - nu stă pe loc, ci evoluează într-un ritm foarte 
rapid…Deja centrul  dezvoltării economice s-a mutat de mult din Europa în USA 
iar acum se mută mai departe in țările asiatice: în China, în Korea…poate în 
Vietnam…Cum poți să concurezi cu ei…dacă România pierde cadrele cele mai 

dinamice…nu mai vorbesc de cele mai calificate? 
 

* 
La începutul anului prietenul meu prof. dr. Marius Stan - din Chicago - a fost 
invitat de către Politehnica noastră la București ca să i se acorde titlul de Doctor 

Honoris Cauza pentru realizările lui profesionale din…USA! Ei…dacă el ar fi avut 
aceleaș condiții de lucru în România…și dacă ar fi rămas în țară… 

 
Dar acum el este un american - născut la Slobozia - și rezultatele muncii lui duc 
la promovarea USA, nu a României… Mda…și tot așa și cu mulți alții! 

   
Și mai este ceva care mă neliniștește…Când este vorba de universitățile cu renume 

- Politehnica din București nu se numără nici cel puțin printre primele 1000 de 

universități din lume! - absolvenții sunt cei care se străduiesc să realizeze ceva 

deosebit pentru ca - eventual - să primească un dr. h.c…Universitățile mai puțin 

renumite selectează ele candidați demni de a primi un dr.h.c. pentru ca ulterior 
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să se poată făli cu numele celui pe care l-au onorat…Așa și cu prof. dr. Marius 

Stan: el a terminat Universitatea, nu Politehnica din București…a devenit dr.h.c. 

al Politehnicii…Tristă realitate…Ei, să vedem acum de o să iasă, ce o să realizeze 

nepoții mei… 

* 
Prin anii 1990 - când eu încă eram director tehnic în cadrul trustului suedez SKF 

- lucram intens la modernizarea proceselor de producție, la automatizarea 

acestora folosind computere, programe și tehnici de măsurare moderne…Am avut 

mult succes și am reușit să reduc costurile în mod substanțial, mereu cu acelaș 

rezultat în domeniul personalului: numărul de angajați întro secție de fabricație 

era redus la numai câțiva, iar acești câțiva erau fie muncitori necalificați care 

făceau curățenie și asigurau alimentarea mașinilor cu materialele necesare fie 

numai foarte puțini programatori - plătiți foarte bine - care-și aveau biroul în 

afara secției de producție și care aveau ca sarcină să adapteze programele 

mașinilor la noile variante de piese care trebuiau fabricate…Clasa de mijloc - 

muncitorii cu calificare medie sau chiar peste medie - dispărea, nu mai era 

necesară…Priceperea lor era trecută asupra automatelor care executau orbește 

ceea ce li se cerea, la o calitate mult mai constantă decât erau în stare să livreze 

muncitorii…Drumul spre o calitate foarte înaltă trecea întotdeuna pe aleea 

eliminării forței de lucru umane, întotdeuna supuse greșelilor… 

La început entuziasmul meu a fost foarte mare…fiindcă rezultatele financiare 

erau foarte bune…Dar…cu timpul…s-a făcut gol prin secțiile de producție, 

muncitorii pe care-i cunoșteam de ani de zile dispăruseră și eu am început să-mi 

fac probleme de conștiință: chiar asta era sarcina mea, să distrug existența 

oamenilor care lucraseră de decenii în întreprinderea respectivă…? Chiar ăsta să 

fie viitorul societății umane…creerea a doua categorii de salariați: cei mai mulți 

necalificați sau foarte slab calificați și plătiți mizerabil și câțiva excelent calificați și 

cu salarii mari?  

Înainte de a găsi un răspuns la această dilemă mi-am schimbat serviciul și am 

început să lucrez ca profesor universitar…Departe de a scăpa de dilema 

observată în unitățile de producție…am ajuns să mă confrunt cu aceiaș problemă 

în alte medii sociale: artiștii, inginerii, chiar și profesorii de liceu, contabilii și toți 

cei a căror expertiză poate fi transferată mașinilor…erau supuși aceleiași 

alternative: cei pregătiți excelent puteau să-și păstreze locurile de muncă, clasa de 

mijloc dispărea iar numărul total de locuri de muncă era de asemeni 

redus…Numai apariția unor noi domenii de activitate a permis evitarea unui 

șomaj în masă…dar și în aceste domenii noi diviziunea s-a menținut: mulți 

oameni cu calificare redusă și plătiți prost și câțiva foarte bine calificați și plătiți 

foarte bine…O scindare a societății umane mi s-a părut inevitabilă… 

Ziaristul englez Paul Mason a publicat în anul 2015 o carte cu titlul 

Postcapitalism: End of capitalism has begun (Postcapitalismul: sfârșitul 

capitalismului a început) iar ziarul englez The Guardian a re-publicat recent o  
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recenzie a cărții. În aceasta am găsit observațiile acestui ziarist - care dispunea de 

un câmp de activitate mult mai larg decât al meu - și care dă raspunsul la 

problemele mele de acum 25 - 30 de ani…Societatea umană se îndreaptă spre o 

altă formă de organizare pe care Mason o numește postcapitalism…Dacă această 

denumire va fi acceptată în viitor…acesta este numai un aspect secundar: 

important este faptul că societatea umană se împarte în categorii distincte - cei 

mulți care rămân săraci și cei puțini care devin foarte bogați în timp ce clasa de 

mijloc se subțiază tot mai mult iar trecerea de la o clasă la alta devine tot mai 

dificilă…Asta corespunde și cu observațiile mele din ultimele decenii și cu situația 

din România, care nu găsește impulsul - nu poate găsi impulsul - spre un nivel 

superior al întregii activități și a organizării sociale…La aproape 30 de ani de la 

revoluție, România a rămas o țară furnizoare de mână de lucru prost plătită…și 

nu se întrevede nicio soluție pentru evadarea din această situație… 

Tehnologia informației a adus trei schimbări majore: a redus substanțial 

necesitatea de muncă - asta am făcut și eu cum 25-30 de ani! - pe urmă a șters 

diferența dintre muncă și timpul liber - multă lume lucrează la computer atât la 

serviciu cât și acasă - și a slăbit relația dintre calitatea muncii și salariu: dacă 

automobilele Dacia ar fi montate în Franța, muncitorii francezi ar fi plătiți mai 

bine decât cei de la Mioveni, la aceiaș calitate a muncii.  

Stadiul următor al automatizării - deja în pregătire - va reduce și mai mult 

necesitatea de muncă…Multe meserii vor dispărea… 

Una dintre constatările pe care Rodica și cu mine le repetăm des este aceea 

că…este bine că am ajuns la vârsta și la situația materială la care nu mai avem 

nevoie să muncim…Ceeace va urma de acum înainte va fi mult mai dificil decât 

tot ce am trăit noi în decursul activității noastre profesionale și va necesita reacții 

de adaptare rapide și dramatice…Ce bine că nu mai trebuie să ne punem 

problema aceasta!! 

În ceeace privește șansele economiilor în curs de dezvoltare - România are o 

asemenea economie - acestea rămân minuscule…Numai eforturi de dezvoltare 

extraordinare - așa cum au fost făcute în China sau în Korea de Sud - ar putea 

duce la o schimbare substanțială a situației economice…Dar în România dorința 

de a face asemenea eforturi nu se manifestă iar în multe din țările europene 

membre ale UE, situația economică devine încet, încet din ce în ce mai 

dificilă…Se pare că ciclul de viață al supremației economiei europene se apropie 

de sfârșit…cu toate consecințele care vor apare din această situație… 

 

* 
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În urmă cu o săptămână 

Rodica și-a calcat pe inimă 

și a făcut un pas mare: a 

vândut casa în care a 

locuit 38 de ani, în care și 

eu am locuit 14 ani…Noi - 

după cum știți - ne-am 

mutat încă din decembrie 

într-o comunitate pentru 

oamenii în vârstă și ne 

simțim bine aici…Aveți 

alături imaginea de pe 

prospectul de vânzare: 

ferestrele de la etaj dau în 

birourile noastre, al meu 

era în drepta…Prin 

fereastra de la parter se 

văd ferestrele mari (2m x 2m) care dau spre grădină: când stateam în casă, 

aveam impresia că grădina se prelungește până la picioarele noastre…  

A fost un pas greu din cauza emoțiilor legate de înstrăinarea a ceea ce a fost 

căminul nostru, mai ales căminul lui Rodica, de atâția ani…A fost un pas greu 

fiindcă am ieșit din lumea - bine organizată -  în care trăiesc inginerii 

mecanici…oameni cu acelaș gen de studii, cu aceleași preocupări ca ale noastre - 

și am luat legătura cu piața liberă americană în care fiecare încearcă să-l jupoaie 

pe celălalt… 

Gazdele noastre actuale - Oak Trace Community - ne-au recomandat o 

întreprindere specializată în mutarea persoanelor în vârstă și aceasta ne-a fost de 

mare folos în două dintre cele trei dintre operațiuni pe care le-am făcut împreună: 

împachetarea/despachetarea, mutarea lucrurilor și…vânzarea casei. Când a fost 

vorba de vânzare…ne-au oferit două colaboratoare externe, să alegem una dintre 

ele…Am ales una - un agent - care a început imediat activitatea pe piața  

imobiliară. Dar curând am constatat că…agentul ales nu prea era în temă cu 

ceeace trebuia să facă…iar în plus persoana coodonatoare din cadrul 

întreprinderiii avea sarcina să mă coordoneze pe mine…eu…care nu aveam de 

vândut nimic: casa este a lui Rodica…!! După mai bine de o lună de aceasta 

activitate ciudată și fără rezultat am spus “STOP!” și am cerut că reanalizăm 

întreaga activitate și s-o punem pe baze noi…Eu…a trebuit să fiu politicos fiindcă 

Oak Trace ne-a promis - și ne-a și dat - $1000/lună…și nici eu nici Rodica nu am 

înțeles de ce trebuie să ne dea bani ca să lucrăm cu o societate cunoscută lor…! 

Banii erau buni dar treaba nu mergea…Atunci…ce să facem? 

Am organizat o conferință telefonică în care am pus lucrurile la punct și în care 

am aflat părerea agentului că…eu aș fi cel de vină pentru că nu se vindea 
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casa…operație de care era responsabil agentul ales de noi…!! Dar eu…în decursul 

carierei mele profesionale…am mai gustat asemenea invinuiri din partea celor 

care nu știu să-și facă treaba… așa că și de data asta am fost foarte scurt: am 

arătat toată încrederea față față de agentul respectiv și am stabilit că în termen de 

o lună trebuie să vândă casa la prețul fixat de noi…Toți cei participanți la 

conferință s-au felicitat reciproc - fiindcă s-au așteptat ca eu să-i blamez pe toți și 

să iasă un scandal monstru - …dar eu…de ce să blamez și pe cine? Țelul meu a 

fost să vând casa… 

Pentru asta am primit - după conferință și în particular - felicitări și asigurări că 

totul va fi bine… 
După încă o săptămână agentul respectiv și-a dat demisia din motive 
personale…și asta a fost ceeace mi-am dorit de fapt: mie mi-a fost clar că 
persoana respectivă nu avea cunoștințe în meseria ei la nivelul de care aveam noi 

nevoie…De aceea în timpul tratativelor am lăudat-o peste măsură și am ridicat-o 

la nivelul…pe care ea nu putea să-l atingă în nici-un caz…Agentul a sesizat - 
probabil - că este “în aer” și că nu are nicio șansă să corespundă așteptărilor așa 
că…a renunțat la orice pretenție pentru ce a făcut pentru noi și…s-a dus în lumea 

ei… 
M-am mirat foarte mult că diagnosticul meu a fost adevărat, fiindcă m-am 

așteptat ca in USA să întâlnesc numai oameni de profesie și cu o înaltă 

calificare…dar uite că și în țara asta există ageamii care sunt recomandați de 

întreprinderi care se pretind a fi seriose…Ce experiență!!   

Am angajat un alt agent de la o altă companie: acesta a făcut ce trebuia și întro 

lună de zile am avut prima ofertă! După câteva tergiversări Rodica și 

cumpărătorul au căzut de acord și cu prețul…așa că acum ne aflăm în perioada 

de “closing” în care se pregătesc toate documentele pentru vânzarea 

casei…Closing-ul va avea loc pe 16.08…și începând de atunci Rodica nu va mai 

avea o casă în Western Springs dar va avea contravaloarea ei în bancă…Misiunea 

va fi îndeplinită… 

Am făcut ceva bun? 

Toți prietenii care ne-au vizitat în ultimele 6 luni s-au arătat încântați de alegerea 

noastră…Casa în care locuim acum este mai mică decât cea precedentă - dar 
suficient de mare pentru noi și pisicuța noastră -  nu are scări interioare dar are o 

terasă afară, sub copaci, este înconjurată de o gradină bine întreținută iar Oak 
Trace ne oferă o masă substanțială la prânz…și ne scutește - o scutește pe Rodica 

- de sarcina de a mai găti. În plus, Oak Trace oferă un program foarte bogat de 
activități zilnice…la care încă nu am reușit să ne cuplăm: programul cu care am 

venit deacasă - din Western Springs - este încă atât de plin că…nu avem timp 

pentru altceva… 

* 

Calul lor de bătaie este realizarea ideii “Să îmbătrânești cu succes!”… și asta ne-a 
pus pe gânduri…Cum așa? Că de îmbătrânit…îmbătrânești oricum, vrei nu vrei!  

Cu succes? Ce-i aia? 
A fost interesant să aflăm că acest concept se bazează pe 10 ani de cercetări 

științifice în legătură cu felul în care îmbătrânesc ființele umane…Programul a 
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fost finanțat de o fundație din Chicago iar rezultatele au dus la înființarea unei 

întreprinderi comerciale care acum vinde conceptul și modul lui de aplicare: și 

asta este o inițiativă tipic americană! 

Unul dintre medicii participanți la aceste cercetări a formulat țelul programului în 

acest fel: Live long, die short! (Să trăiești mult și să mori repede!)…ceeace ar trebui 

să contrasteze cu ceeace se întâmplă de foarte multe ori:  începând cu o anumită 

vârstă oamenii încep să renunțe la din ce în ce mai multe dintre activitățile lor 

zilnice, capacitățile lor de lucru - cea fizică și cea intelectuală - încep să scadă 

treptat, intensitatea trăirilor se reduce, apar diferite boli care reduc intensitatea 

vieții tot mai mult…așa că viața devine din ce în ce mai pasivă…Dacă nu apare 

boala Alzheimer - sau demența senilă, deosebirea dintre ele nu este explicată cu 

succes nici de medici - viața se stinge după un proces îndelungat și plictisitor… 

Acestei evoluții “tradiționale” a procesului de îmbătrânire se opune conceptul “Să 

îmbătrânești cu succes!” Cercetările științifice au arătat că modul în care omul 

îmbătrânește nu depinde atât de mult de calitățile înăscute ale unei persoane ci 

mai ales de felul în care aceasta își organizează activitatea fizică și intelectuală 

după pensionare…Între activitățile fizice și cele intelectuale există o 

interdependență totală: noi legături nervoase între celulele creierului se pot creea în 

urma unei activității fizice intense chiar și la o vârstă înaintată…Aceasta face ca 

procesul de îmbătrânire și de distrugere  a celulelor nervoase din creer să fie 

întârziat sau chiar reversat…dacă existența zilnică este susținută și de un regim 

alimentar corespunzător vârstei, de o activitate fizică moderată dar permanentă și 

de peocupări intelectuale atât de intense cât pot fi suportate de fiecare. Atunci viața 

este trăită intens - fizic și intelectual -  la un înalt nivel al performanței în ambele 

domenii până ce alte fenomene - cum ar fi slăbirea mușchilor inimii sau obturarea 

venelor și arterelor sau alte insuficiențe ale diferitelor componente ale corpului 

uman - ar duce la terminarea vieții într-un timp scurt: live long, die short! 

(sublinierea aparţine redacţiei) 

Interesant concept…verificat în practică…și care corespunde total felului meu de 

a înțelege viața…Eu încă mai practic un sport - adecvat vârstei - până la epuizare 
de fiecare dată, mă tot chinui să aștern câte ceva interesant pe hârtie, tot mai 
caut cu insistență emoțiile artistice ale unui spectacol bun, al unei muzici 

îndrăgite…și tot mai caut să-mi găsesc prieteni cu care să întreprind ceva ce n-

am făcut mai înainte…Rodica, la fel, participă cu plăcere la programul ei de 
gimnastică acvatică, întreține cu plăcere relații cu oamenii din jur…Conceptul 
ăsta ni se potrivește de minune… 

Se pare că suntem pe mâini bune…! Ne pregătim să…trăim mult… 

 

* 
Vecinii de alături - el scoțian de origine, ea jumătate italiancă, jumătate scoțiancă 
- ne-au atras atenția astazi că Oak Trace oferă un spectacol la ora 14.00: un 

artist american îl va imita pe Elvis Prisley! Pe urmă să mergem să luăm masa 

împreună! 
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Zis și făcut! Am mers, am văzut spectacolul de o oră, ne-am delectat cu muzica 

lui Prisley imitată destul de bine de un cântăreț contemporan…Ăsta este genul de 

spectacole care ne sunt oferite aici cu regularitate: nu au foarte mare clasă, dar 

pentru a-ți aduce aminte de zeul cântăreților de muzică ușoară care a fost 

Prisley…este suficient! Unele melodii s-au păstrat încă în memorie…poate că nu 

exact așa cum le-au cântat artistul la vremea lui…dar…suficient de bine ca să ne 

amintim de anii tinereții și de farmecul melodiilor…care nu se cântau pe arena de 

dans de la căminul 303! După o oră de ascultare toți cei prezenți s-au simțit cu 20 

de ani mai tineri…și tocmai acesta a fost scopul spectacolului: să trăiești intens, 

să-ți duci aminte de tinerețe și să uiți puțin de ridurile de pe fața fiecăruia și de 

junghiurile care au început să te apese și pe tine…Minunat! 

La masă ni s-a mai alăturat o pereche - amândoi de 94 de ani - el fiind un 

veteran al războiului din Korea și președintele asociației veteranilor de război de la 

Oak Trace…Veteranii de război se bucură de o poziție socială deosebită în USA, 

sunt tratați cu mult respect…Soții se țin amândoi foarte bine și le face plăcere să 

fie în prezența noastră fiindcă…noi aducem ceva nou, ceva neobișnuit, exotic în 

aceasta societate 100% americană și…oarecum provincială. 

Printre cele oferite în menu-ul de astăzi era și pește prăjit - ah, bucătarii de aici 

nu se pricep să gătească peștele așa de minunat cum îl fac cei de la restaurantul 

Papadeaux din apropiere! - așa că am avut ocazia să le povestesc despre cel mai 

fain pește prăjit pe care l-am mâncat vreo dată iar Rodica a povestit și ea despre 

cel mai minunat pește prăjit pe care l-a mâncat ea…când am invitat-o prima oară 

să vină în Germania…Hai să vă spun și vouă…! 

Prin 1988 întreprinderea mea (suedeză) din Germania mă trimisese pentru o lună 

de zile la uzina din Brazilia să pun niște treburi la punct…Am chemat-o și pe soție 

să vină să stea cu mine câteva zile și întro duminică am plecat din Rio de Janeiro 

spre nord, întro zonă turistică, la Buzio…Buzio, era pe vremea aceea o localitate 

relativ mică - un fel de Eforie Nord - aituată pe o peninsulă care avea forma unei 

mâini cu 5 degete…Am fost, am vizitat…am făcut și o baie în ocean și…ni s-a 

făcut foame! Pe o scândură agățată într-un copac am citit “Restaurant” și ne-am 

îndreptat încolo…că…altă soluție nu aveam! Sub scândură era un grătar - ca cel 

de prăjit mici - în care ardeau niște cărbuni…și mai încolo, la umbră, moțăia un 

brazilian…Îl întreb ce ne poate oferi de mâncare - că nu se vedea nimic prin 

împrejur - și el răspunde cu nonșalanță că astăzi oferă…pește prăjit! Dar nu se 

vedea niciun pește nicăieri, nici-un frigider, nimic!  

Măiii…!!  

Dar el mă întreabă cât de foame ne este…”Ne este foame rău!” îi răspund eu, 

fiindcă trecuse bine de amiază…El…îmi întoarce spatele, ia o undiță dintr-un 

tufiș, se îndreptă spre mare, se suie pe ceva care ar fi putut fi privită ca o plută a 

cuiva care a scăpat de la înec după un naufragiu și…se îndepărtează de 

mal…Hmmm…!! 
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Aruncă undița în apă, așteaptă puțin…și scoate un pește pe care mi-l arată: “Este 

ăsta destul de mare pentru voi amândoi?” ne strigă el…”Nu!” Îi răspund 

eu…Aruncă peștele în apă, aruncă și undița după el…”Dar ăsta?” Întrebă el 

aproape imediat…”O.K!” Îi răspund eu….și el vine la mal, aprinde cărbunii bine, 

curăță peștele de solzi, îl prăjește…și uite așa am avut cel mai gustos, original și 

exotic prânz de pește din viața mea…Teribil! 

Cu Rodica a fost altfel…Venea de la Chicago la Amsterdam și eu m-am dus cu 

mașina s-o iau de acolo, aeroportul era la vreo 150 de km de casa mea din 

Bochum, Germania…Și…m-am pregătit din timp: am curățat niște usturoi și l-am 

luat cu mine…  

Avionul a sosit la 8 dimineața, am luat-o pe Rodica și am mers la Utrecht - un 

oraș universitar  situat pe canalele olandeze - acolo am închiriat o barcă cu pânze 

și am făcut o plimbare de toată 

frumusețea pe lacurile 

interioare…După prânz am 

predat barca și ne-am dus la o 

plajă…știam eu la care! Acolo 

era o dugheană care servea 

pește prăjit cu pâine și 

maioneză…dar maioneza - 

după părerea mea - îi strica 

gustul…De aceea luasem 

usturoi de acasă…știam eu 

povestea asta! 

Așa că am ajuns la dugheana 

de unde peștele prăjit mirosea 

de la o poștă - n-a fost nevoie 

să întrebăm pe nimeni încotro 

să mergem! - am comandat două porții, am luat și niște bere rece și…unde să 

mâncăm? Ne-am așezat chiar acolo, pe nisip, la câțiva metri de dugheană… 

Rodica a gustat din peștele cu maioneză și…nu i-a plăcut! Știam eu că așa o să fie! 

Se uita la mine cu niște ochi galeși…de parcă ar fi întrebat: “Bine, tu aici m-ai 

adus?” Dar eu…n-am clipit de loc, i-am luat porția de pește din mână, am dat 

maioneza de o parte și am pus alături doi căței de usturoi…Și ne era o foame….!! 

Oh, și ce gust avea peștele bine prăjit și cu usturoi…Lui Rodica îi străluceau ochii 

atât de bucurie dar din cauza soarelui care se înclina către asfințit…  

Și uite așa a rămas și Rodica cu o amintire de poveste despre unde și cum a 

mâncat cel mai bun pește prăjit în viața ei…Iar acum…findcă și Buzio și Olanda 

sunt departe…ne ducem la Papadeaux, un restaurant originar din New Orleans, 

unde rafinamentul bucătăriei franțuzești - New Orleans a fost colonie franceză în 
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urmă cu trei secole - a fost îmbogățit cu delicatețea  și fantezia bucătăriei creole, 

care se practică în Caraibe…Hmmm…!!! 

* 
Ei, acum…pe vinerea următoare…!! 
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Titlul articolului este şi numele unui club 
dintr-un cămin de bătrâni despre care a scris 
Hendrik Groen, un scriitor olandez, în cartea a 

cărei poză o alătur. Am primit-o cadou, în luna 
iunie, când am împlinit şi eu 83 de ani. O 
prietenă a remarcat că pe lângă faptul că eu şi 

autorul avem aceeaşi vârstă şi  semăn cu el. 
 Din club făceau parte opt persoane, bărbaţi 

şi femei, printre care şi autorul cărţii,  decişi toţi 
să nu ia în serios bătrâneţea.  Ei organizau 
activităţi comune, în afara căminului, cum ar fi 

excursii, vizitări de muzee, participarea la 
spectacole, mese comune, partide de golf sau 

petanque. De organizarea lor se ocupa, pe rând, 
câte un membru al clubului. Acţiunea cărţii se 
petrece în Amsterdam, , în anul 2013, 

preponderent în casa de bătrâni pomenită.  
Dacă ar exista şi pe la noi astfel de case, n-

aş sta pe gânduri să mă internez într-una dintre 

ele, dacă aş rămâne singur.  Acolo ai la dispoziţie 
un fel de garsonieră şi poţi să participi la programele întocmite de administraţia 

casei sau poţi să ieşi în oraş şi să-ţi faci de cap. Autorul, Henk, cum îi ziceau 
prietenii, descrie cu mult umor şi sarcasm casa şi pe bătrânii din ea, motiv care 
mă determină să vă fac şi vouă, colegilor mei de generaţie, cunoscute câteva 

dintre aprecierile lui, pentru că o să ne regăsim în multe dintre ele. 
Încep cu ce spune el despre bătrâni: „Corpul îţi scârţâie din toate 

încheieturile. Multe componente se apropie de data de expirare sau au depăşit-o 
deja. Nimic nu poate opri declinul. În cel mai bun caz, mai ai uneori câte o zi 
când o suferinţă sau alta devine mai puţin sâcâitoare, însă cu adevărat bine n-o 

să mai fie niciodată. Părul n-o să înceapă dintr-o dată să crească din nou. Cel 
puţin, nu pe cap, mai degrabă în nas şi urechi. Arterele nu se curăţă singure. Nu 
dispare nici o cocoaşă, iar robinetul de jos nu se opreşte din picurat.”  

Apropo de „robinetul de jos”. Henk se plânge de incontinenţă urinară: ”Mă 
scap pe mine tot mai des. Chiloţii albi sunt foarte potriviţi pentru a scoate în 

evidenţă petele galbene. Mi-e chiar ruşine de doamnele de la spălătorie. De aceea, 
înainte de-a da rufele la spălat, le spăl cu mâna ca să scot petele cele mai urâte.”  

El se plânge şi de alte afecţiuni, cum ar fi: dureri de picioare, ameţeli, bube, 

eczemă. Nu-i prea păsa însă de ele. Însuşi doctorul îi încuraja pe bătrâni 
spunându-le: „Consolaţi-vă cu gândul că întotdeauna sunt mai multe boli pe care 
nu le aveţi decât cele pe care le aveţi.” Toţi ştiau că vor muri nu peste mult timp, 

dar ar fi vrut ca doamna cu coasa să-i surprindă sănătoşi, în somn. „Dacă 
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moartea se lasă prea mult aşteptată, sfârşeşti ca un copil bătrân, în scutece şi cu 
muci la nas”, atenţionează autorul. Unii dintre bătrâni purtau o brăţară pe care 
scria, „Nu mă reanima!” Pe unii îi bătea gândul sinuciderii.  Mulţi ar fi dorit să 

poată beneficia de eutanasiere la cerere.  
În cămin se murea destul de des.  Când le murea câte un prieten, bătrânii 

sufereau. Când murea câte un necunoscut îşi ziceau doar, cu oarecare 
satisfacţie: „L-am mai lăsat pe încă unul în urmă”. 

 Ceva despre mâncare. Nu era obligatoriu să mănânci la restaurantul casei. 

Bucătarul de acolo avea, spune autorul, un singur defect: nu ştia să gătească. 
Apoi, acolo, într-o zi  mâncarea nu venea la timp şi era prea fierbinte, iar în ziua 
următoare venea prea devreme şi nu era îndeajuns de caldă. Meniul era: luni-

andive, marţi-conopidă cu vreun terci, miercuri-zi de carne tocată, joi-fasole 
verde, vineri-peşte, sâmbătă-supă cu pâine,  şi duminică-friptură de vită. Pentru 

a-l varia, membrii clubului mâncau foarte des la câte un restaurant din oraş sau 
îşi găteau singuri feluri sofisticate de mâncare. Îşi puteau permite, pentru că  
majoritatea  aveau bani destui, pe care se străduiau să-i cheltuiască înainte de-a 

da ortul popii. Nu era nici prea plăcut să iei masa  la restaurantul casei de 
bătrâni  ca să auzi cum le cleampănă comesenilor protezele în gură sau să vezi  
cum ele le cad unora dintre ei, în farfurii. 

„Sunt oameni care simt un dispreţ profund pentru tot ce-i bătrân, cărunt şi 
lent”, se plânge autorul.  Dar nici unii despre alţii, bătrânii n-au păreri prea 

bune. Ei sunt mai degrabă sâcâitori şi enervanţi decât simpatici, ne asigură el. 
„Hărţuirea în şcoli şi pe internet e un subiect popular în ziare şi la televiziune, 
însă despre căminele de bătrâni nu se ştie prea multe. Nişte bătrâni respectabili 

n-au cum să se hărţuiască. Ce eroare! Vino să stai aici o zi şi ai să te convingi că 
nu-i aşa. Combinaţia bătrân şi înţelept e mai degrabă excepţia de la regulă”. În 

discuţii,  subiectul lor predilect era despre bolile de care suferă, despre ce fel de 
pastile iau, despre cum stau cu scaunul şi tranzitul intestinal sau bârfesc pe 
unul şi pe altul.  Majoritatea, mai ales femeile, au foarte tocit simţul ridiculului 

sau nu-l mai au deloc. Vinerea, când era zi de fitness, bătrâneii se îmbrăcau în 
cele mai stridente costume sportive. „Doamnele chiar că nu mai ştiu de nici o 
ruşine, astfel că imaginea oferită nu e deloc plăcută. Colanţi roz traşi peste nişte 

picioare subţiri, osoase sau, dimpotrivă, grase, cu osânza tremurând, tricouri 
strânse peste rămăşiţele triste a ceea ce odată erau sânii…Celor mai multe dintre 

ele li se pare că sunt încă destul de atrăgătoare. Cunoaşterea de sine se 
împuţinează serios odată cu vârsta.” 

Bătrânii au şi un miros specific, nu prea plăcut. Ei nu se sesizează de asta 

pentru că majoritatea şi-au pierdut mirosul. Acesta este motivul pentru care, „îşi 
dau drumul la vânturi fără nici o grijă, iar igiena orală le lasă mult de dorit, de 

parcă nu li s-ar da de mâncare decât resturi menajere”. Unii sunt îngălaţi. Poartă 
fulgarine cu pete şi gulere soioase. Consideră că e păcat să-şi cumpere lucruri noi 
dacă  n-o să aibă timp să le ponosească. Poartă costume şi rochii de acum 

patruzeci de ani, pantofi uzaţi şi şosete cu găuri. „Începutul pierderii demnităţii”, 
trage concluzia autorul. El se străduia să se îmbrace îngrijit şi să miroase frumos. 

În cămin, exista şi o seară de bingo. Oameni foarte bătrâni, dependenţi de 

jocuri de noroc, concurau pentru o cutie de bomboane de ciocolată cu cireşe 
….sau pentru un lebervurşt de 90 de cenţi. Se putea juca şi biliard, dar se stătea 

la coadă pentru asta. 
Duminica după amiaza era zi de vizită. Pe unii bătrânii îi vizitau, din când în 

când, copiii sau alte rude. Majoritatea veneau fără prea multă plăcere şi erau 

nerăbdători să plece.  Totuşi, să aibă mulţi vizitatori le conferea bătrânilor un 
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statut superior. Pe Henk nu-l vizita nimeni. Soţia lui era internată şi ea într-un 

spital psihiatric, avusese o fetiţă care-i murise, iar prietenii uitaseră de el. Era un 
individ spiritual şi probabil acesta era motivul pentru care nu-l căutau: nu-i 
cruţase pe nici unul de ironiile lui.  

Apropo de copii. În Germania a apărut o carte cu următorul titlu: „Mamă, 
când ai de gând să mori odată”. Copiilor de acolo le e teamă că trăind prea mult, 

bătrânii îşi toacă toate economiile şi lor nu le mai rămâne mare lucru, iar dacă 
bătrânii n-au economii, nu se îndură să cheltuiască prea mult cu ei. Din acest 
cauză, unii germani şi-au plasat părinţii neajutoraţi în cămine ucrainene, slovace 

sau chiar thailandeze. Mult mai ieftine. Părerea mea este  că ţiganii, atât de huliţi 
şi detestaţi, n-ar face niciodată aşa ceva, chiar dacă şi-ar putea permite. Între ei 
există o solidaritate de invidiat, şi un mare respect pentru bătrâni. 

Dar să vorbesc puţin şi despre cei din clubul „Bătrân, dar nu mort”. Despre 
Henk, preşedintele clubului, am spus deja câteva lucruri şi o să mai sun câteva, 

pe parcurs. Al doilea personaj era prietenul lui,  Evert, un tip cam beţiv şi 
mitocan, „care îşi joacă de ani de zile rolul de netrebnic”  cum îl caracterizează 
autorul, pentru că obişnuia să-şi cam bată joc de ceilalţi. Era însă un prieten 

bun, iar Henk îl preţuia pentru asta.   Suferea de diabet, căruia nu-i dădea nici o 
importanţă, motiv pentru care i s-au amputat mai întâi degetele de la un picior, 

apoi gamba acestuia.  Era însă destul de atractiv şi femeile îl plăceau. „Ar putea fi 
ginerele ideal, dacă n-ar fi homosexual” era de părere Henk.  După ce şi-a pierdut 
piciorul şi nu se mai putea deplasa decât cu un scaun cu rotile, membrii clubului 

îl luau totuşi cu ei la restaurante sau în excursii, împingându-i căruciorul. 
Eefje, era o bătrânică deşteaptă şi frumoasă de care Henk s-a îndrăgostit şi 

nici el nu-i era  ei indiferent. Cei doi făceau ce făceau ca să stea mai mult 

împreună. Din păcate, ea a făcut un accident cerebral, a paralizat,  ceea ce a 
obligat-o să stea numai în pat, fără să se poată mişca sau vorbi. Era hrănită cu 

paiul. Era însă lucidă, auzea ce se vorbea, situaţie de care a profitat Henk să îşi 
petreacă zilnic cel puţin o jumătate de oră cu ea, în camera de spital, ţinând-o de 
mână, citindu-i dintr-o carte sau punându-i muzică la căşti. Înduioşător! A murit 

după puţin timp. „Păcat că n-am întâlnit-o cu cincizeci de ani în urmă”, regreta 
Henk. 

Grietje era a doua doamnă care făcea parte din club. Micuţă, slăbuţă şi 
simpatică. Foarte curând la ea au apărut primele semne de demenţă senilă 
(Alzheimer). Cei care sufereau de această afecţiune erau izolaţi într-o secţie 

specială  a căminului. Perspectiva să ajungă acolo îi înfricoşa pe bătrâni. Grietje a 
făcut excepţie. Îşi acceptase  soarta  şi făcea haz de situaţia ei. Membrii clubului 
o încurajau, o supravegheau  şi ajutau, aşa cum au făcut şi cu Evert. Era doar 

îngrijorată că o să vină timpul când n-o să-şi mai recunoască chipul în oglindă, o 
să uite să meargă şi să vorbească. Cumplit! 

Antoine şi Ria erau maeştri culinari ai clubului. Găteau excelent şi pentru 
că la cămin nu aveau voie s-o facă, închiriau o bucătărie de la câte un local. 
Mesele şi le stropeau cu vinuri alese. Nici din camerele lor nu lipsea băutura. 

Acolo nu aveau însă voie să ţină animale de companie, motiv pentru care unii 
dintre bătrâni s-au despărţit, atunci când s-au internat în cămin, mai greu de 
câinele sau pisica lor decât de familie. 

Edward, al şaptelea membru al clubului, vorbea foarte prost. Pocea în aşa 
hal cuvintele încât de multe ori nimeni nu înţelegea ce vrea să spună. L-au 

acceptat în club pentru că era un tip onest şi de nădejde. Trebuie spus că au fost 
multe alte cereri al unora care voiau să facă  parte din club, care însă au fost 
refuzate, pentru a nu se dilua intimitatea grupului. 
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 Graeme era al optulea şi cel mai neînsemnat membru al clubului. Despre el 
autorul a scris foarte puţin, iar eu nu consider interesant să reproduc ceva. 

Şi noi suntem bătrâni, dar încă nu morţi. Acesta este motivul  pentru care 

vă îndemn  să nu ne lăsăm intimidaţi de vârstă şi terorizaţi de hachiţele ei.  
 

*) Articolul este scris pentru revista promoţiei 1961 de absolvenţi ai Facultăţii de 

Mecanică, din cadrul Institutului Politehnic Bucureşti, din care am făcut parte şi 
eu. NR.  Oricum se ştie.Sâc ! 
 
 
 
 

ClipArt: Swimmingpool, plaza,property,leisure 
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1.A fost o data un print care intr-o zi a intrebat-o pe o frumoasa printesa:  
- Vrei sa fii sotia mea?  
- Nuuu!!! - i-a raspuns aceasta.  

Si de atunci printul a trait multi ani fericiti si poate mai traieste si acum umbland 
la vanatoare si la pescuit cu prietenii si band multa bere, imbatandu-se de cate 
ori pofteste, jucand table toata ziulica, lasandu-si hainele imprastiate in 

sufragerie, facand amor cu toate vecinele si prietenele.  
 

2.Egalitatea in drepturi  
Toti oamenii se nasc egali in drepturi. Dupa care unii se casatoresc.........  
 

3.Interviu de angajare  
La interviul pentru angajare:  

- Sunteti casatorit?  
- Nu.  Ne pare rau, dar noi avem nevoie de persoane care sunt obisnuite sa se 
subordoneze.  

 
6.Sarbatoare  
- Chelner, ce vin ne recomanzi astazi, la aniversarea casatoriei?  

- Depinde, domnule: vreti sa va amintiti sau vreti sa uitati?  
 

7.Cerere in casatorie  
Tanarul se infiinteaza la tatal iubitei :  
- Domnule, as dori sa ma casatoresc cu fiica dumneavoastra.  

- Cu sotia ati vorbit deja ?  
- Da, dar, daca se poate, as ramane totusi la fiica dumneavoastra.  

 
8.Termen de valabilitate  
Sotia: Iubitule... Ce faci?  

Sotul:Nimic.  
Sotia: Cum nimic?.. Pai de-o ora tot studiezi certificatul nostru de casatorie.  
Sotul: Cautam data expirarii!  

 
  9.Casatorie interzisă 

Sotia ii spune sotului:  
- Mai bine ma casatoream cu dracul!  
- Aiurea, iubito! Casatoria intre rudele de sange e interzisa!  

 
10.Telefon  

Un barbat se uita la TV si se trezeste cu o tigaie in cap de la nevasta:  
- Asta pentru ce este, draga?  
- Ce e cu numele Laura, scris pe biletul  ala?  

De-ale 

Bărbaţilor.... 
 Sursa. MECANICII’61, anul 15, # 154, august 2109  EE                Internet 
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- A, e numele unui cal pe care am pariat la cursele de cai! 
Sotia pleaca linistita… A doua zi, barbatul se trezeste cu o tigaie si mai zdravana 
in cap.  

- Asta pentru ce mai e, draga?  
- Te-a sunat calul!  

 
11.Regrete tardive  
- Tu iti iubesti nevasta?  

- Cand ne-am luat, o iubeam asa de tare incat imi venea s-o mananc. Acum imi 
pare rau ca n-am mancat-o atunci. Acum e prea tarziu; am aflat ca este cam 
veninoasa.  

 
12.Factura si casatoria  

I:  Ce este iubirea?  
R: Lumina vietii.  
I: Ce este casatoria?  

R: Factura la lumina.  
 
13.Asemanari si deosebiri  

Trei prieteni se lauda cu nevestele lor:  
Primul: 

- Eu am o nevasta ca o libelula!  
 Al doilea: 
 - A mea e ca o caprioara!  

 Al treilea sta, se gandeste, se gandeste si dupa cinci minute spune:  
- Pai… nici a mea nu prea seamana a om!  

 
14.Nepotrivire  
Eu si iubita mea am fost fericiti timp de 20 de ani. Pe urma ne-am casatorit...  

 
15.Obraznicie  
Pe o banca, in parc, doi indragostiti se saruta pasional. La un moment dat, langa 

ei se asaza un domn, care o fixeaza cu privirea pe femeie. In cele din urma, 
partenerul ei nu mai suporta si izbucneste :  

- N-am mai pomenit atata obraznicie !  
- Regret, nu vreau sa va deranjez, dar trebuie sa-i cer nevestei cheia de la casa!  
 

16.Cat valoreaza iubirea  
Doi soti se opresc in statia de taxiuri. Sotia il intreaba pe soferul de taxi :  

- Pana in centru, la Universitate, cat m-ar costa ?  
- 10 lei.  
- Si daca il luam si pe sotul meu cu noi, atunci cat m-ar costa ?  

- Tot atat.  
La care femeia, uitandu-se la sotul sau cu o umbra de dispret :  
- Vezi, ti-am spus mereu ca nu valorezi nimic!  

 
17.Ce citesti?!  

- Dragul meu, stii ce citesc in ochii tai?  
- Ce, iubito?  
- Ca vrei sa te casatoresti cu mine.  

- Analfabet-o!  
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17.La restaurant  
Un cuplu intra intr-un restaurant. La una din mese, femeia il vede pe fostul sot.  
- De sapte ani de cand ne-am despartit, bea intr-una - zice sotia.  

- Asta-i o prostie - ii raspunde actualul sot -  Nimeni nu sarbatoreste atatia ani!  
 

18.Inocenta  
- Taticule, este adevarat ca in unele parti ale Africii barbatul nu isi cunoaste sotia 
decit dupa casatorie?  

- La fel se intimpla in toate tarile, dragul meu.  
 
19.Ce zi e azi?  

Intr-o dimineata, in timp ce luau micul dejun, o femeie i-a spus sotului sau:  
- Fac pariu ca habar n-ai ce zi e astazi.  

- Cum sa nu stiu? - o intreba el indignat. Cum crezi ca as fi putut uita?  
Dupa ce a spus acestea, s-a ridicat de la masa si a plecat la lucru. La ora 10 
dimineata suna cineva la usa. Femeia deschise si primeste o cutie plina cu 

trandafiri rosii. La pranz mai primeste o cutie din bomboanele ei preferate de 
ciocolata, iar mai tarziu un curier ii livreaza o rochie superba. Femeia de-abia 

astepta sa se intoarca sotul ei acasa.  
- Prima data florile, dupa aceea ciocolata si in cele din urma rochia!- exclama ea 
entuziasmata. N-am petrecut niciodata intr-un mod mai fascinant Ziua Mediului!  

 
 20. - Marie, asa nu se mai poate, ajunge, hai sa divortam! 
       - Nu, Ioane! Vaduva m-ai luat, vaduva sa ma lasi!  

 
21.Statistica  

Sotia il intreaba pe sot:  
- Dragule, cate femei ai avut tu in viata ta ?  
Sotul, numarand pe degete:  

- Una, doua, trei, patru, cinci, sase, sapte, tu, noua, zece.  
 

 
22.Agentia matrimoniala 
O femeie intrã într-o agentie matrimonialã:  

- As dori pe cineva care sã fie agreabil, virtuos, la locul lui, care sã stie sã cânte si  
sã spunã povestiri si glume, sã stea tot timpul cu mine acasã, dar sã tacã dacã 
m-a obosit.  

- Înteleg ce vreti, îi spune sefa agentiei, dar cred cã ati gresit adresa: magazinul 
de  televizoare e la 100 m pe dreapta.  

 
23.Motiv  
- De ce te-ai indragostit de mine?  

- Din cauza ochilor.  
- Iti plac ochii mei?  
- Nu, am vederea proasta!  

 
24.Sotii ideali  

Se spune cã bãrbatii inteligenti sunt soti ideali.  
GRESIT: Bãrbatii inteligenti nu sunt sotii nimãnui.  
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25.Ciclul barbatilor  
La 20 de ani îi plac toate femeile.  

La 30 de ani îi mai place doar o femeie.  
La 40 de ani îi plac iar toate femeile, dar în afara de una.  

La 50 de ani rămâne doar cu cea pe care o placea la 30....  
  
  

Bărbaţilor, ţineţi minte: dacă vreţi să nu fiţi înşelaţi, femeia trebuie să aibă 
şifonierul plin de haine, astfel încât amanţii să nu aibă loc acolo!  
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