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  2  Foaie de suflet lunară a Asociației ”Promoția ’61 MECANICĂ”

     Iată că  ne-a fost dat să trecem cu bine și peste acest  nou sfârșit de an - 2019 – și să 
ne revedem sănătoși și voinici  în noul an  2020 ! Asta , fără îndoială, este o realitate de 
care trebuie să fim măcar mulțumiți, dacă nu recunoscători Soartei,  Destinului sau 
Domnului, după cum credem fiecare . După părerea mea, dacă cineva depășeste  pragul 
celor ‘80 trebuie să fie absolut conștient și să continue să nu renunțe să-și imagineze 
viitorul. De restul, au grije alții, cum spuneam mai sus. Deci să ne vedem în continuare, 
fără restricții, de ceace gândim, dorim sau ne simțim în stare să facem în continuare.  
Un exemplu în acest sens ni l-a oferit concret  Moșu Octogenaru’  în tableta lui înserată în 
cuprinsul nr. precedent de apariție al revistei noastre.  
        Sui-generis , evenimentul care a polarizat atenția la sfârșitul lui acestui februarie a fost 
întâlnirea de la InterMacedonia, deși  în premieră precedat de o altă întâlnire, în aceiași 
locație, dar la o dată anterioară (4 ianuarie) 

        Întâlnirea a debutat la ora anunțată, având  o prognoză rezervată privind participarea, 
datorită  celei precedente, din 4 ianuarie. Însă și de această dată, s-a manifestat fenomenul, 
pe care, cu permisiunea Dvs.,îl voi numi prezență alternativă a unor colegi. 
Astfel, la sosirea noastră, am avut plăcuta surpriza să constatăm prezența cuplurilor Maria 
Angelescu – Radu Stoian  , Gabi și Vali Gheorghe, absenți de ceva vreme de la întâlnirile 
noastre periodice.  
În schimb, Coca și Constantin Dumitru ,Ionel STĂNESCU au lipsit , ceace este de remarcat, 
deoarece dânșii sunt , de regulă, nelipsiți dela întâlnirile noastre lunare. 
În rest, întâlnirea a decurs firesc , normal, oferind participanților oportunitatea unei 
atmosfere plăcute,  destinsă , schimb de opinii și informații între prieteni și apropriați. 
Exact motivele pentru care , în mod normal și firesc, participăm cu toții la  aceste întâlniri. 
Deci, pot să afirm cu toată convingerea, că și-a atins scopul ! 

  Au participat : 

  Florian DRĂGĂNESCU, Nina și Ștefan DUMITRU, Gabi și Vali GHEORGHE, 
Ileana și Radu GRUIA, Emilia și Dan MATEESCU și Jane DOE , Marin MOISE,Nina 
OLARU, Adrian POPA și Ana și Mirel VANCA (15) 

Sursa : MECANICII’61, Anul 16, # 160, februarie 2020 EE          Radu GRUIA 
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Imagini surprinse de Radu GRUIA 
 

 
 
 

Maria Angelescu și Radu Stoian                Ștefan Dumitru și Adrian Popa 
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 Nina Olaru Dan Mateescu 

Vali Gheorghe             Gabi Gheorghe și Nina Dumitru 
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Mirel și Ani Vanca 

                Jane Doe (?) prietenă și Emilia Mateescu 
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După întâlnirea din 04.01.20 de la restaurantul Inter Macedonia am plecat la Podiș, o 
localitate de lângă Bacău, unde se găsește sanatoriul particular cu același nume. Acesta 
oferă un program complex de reducere a greutății și îmbunătățire a sănătății în care 
elementul principal este trecerea la alimentația vegan, fără carne, lapte, ouă, și alte bunătăți 
de origină animală, și fără alte preparate care fac deliciul omului –  ca de exemplu murăturile  
- care însă duc la creșterea conținutului de zahăr în sânge și la diabet. Pentru prima oară 
am făcut acest tratament în urma cu 1.5 ani și a dat rezultate miraculoase dar acasă 
fiind...nu am continuat cu cele învățate așa ca acum a trebuit sa revenim la sanatoriu. Am 
contractat doua sesiuni de câte 10 zile. Între ele am avut o pauză de 3 zile...Ce să facem în 
acest timp? 
 
Deloc surprinzător, am primit o invitație de la prietenii și colegii mei din Chișinău să-I vizităm 
…așa că ne-am suit întro mașină și...duși am fost! Drumul de la Bacău prin Vaslui, Huși 
până la punctul de frontieră Albița n-a fost lung dar a fost...neatrăgător: fără pic de verdeață, 
fără zăpadă și traversând cruciș trei lanțuri de dealuri cu orientarea nord – sud, noi mergând 
de la vest spre est: de fiecare dată drumul a făcut interminabile cotituri, toate foarte strânse 
și periculoasa. Astea ne-au amintit imediat de cât de necesară este o autostradă 
moldovenească prin această zonă. Ne-am minunat tot timpul de curajul șoferilor de 
camioane care mergeau destul de repede pe acest drum întortochiat... 
 
La Chișinău am ajuns pe înserat. Orașul ne-a întâmpinat cu o ghirlandă de lumini așa cum 
nu m-am așteptat: amintirile de acum 15 ani îmi sugerau un oraș mohorât, neluminat, 
aproape pustiu dar acum am întâlnit o mare de neon, în parte de la numeroasele firme care 
au apărut acolo unde acum 15 ani nu era nimic iar în parte de la pavoazările de sărbători: 
multe familii sărbătoresc Anul Nou după ritul vechi, cu câteva zile mai târziu decât îl 
sărbătorește România. Pe străzi nu era loc de atâtea mașini...chiar și pe acolo unde în 
amintirea mea păstrasem numai străzi goale...Chișinăul s-a schimbat extraordinar de mult: 
după cum am aflat populația orașului a depășit un milion de locuitori și deja produce peste 
60% din PIB-ul național! La marginea orașului se construiește intens iar unele dintre vilele 
pe care le-am văzut pot concura fără doar și poate cu cele occidentale. 
 
A doua surpriză plăcută a fost hotelul la care ne-am oprit: nou construit, aflat în proprietatea 
unei familii locale, oferă un confort comparabil cu cel pe care l-am găsit numai în țările arabe! 
Marmora a fost folosită peste tot, armăturile sunt toate ultramoderne, designul încăperilor și 
a mobilei a fost de cel mai bun gust iar preparatele culinare au fost teribil de gustoase: au 
servit bucătărie 100% italiană combinată cu vinuri moldovenești! O minunăție !  
 
Ce surpriză plăcută! 
O altă surpriză, tot „culinară” dar și mai îmbucurătoare am trăit-o a doua zi când, obosiți și 
flămânzi după o zi de hoinăreală am intrat într-un restaurant – i-aș spune mai bine întro 
cantină, după aspectul exterior - un local improvizat la parterul unui bloc cu mai mult etaje 
și fără spații comerciale... Schepticismul inițial a făcut loc entuziasmului când am gustat din 

Sursa : MECANICII’61, Anul 16, # 160, februarie 2020 EE                        Radu MIHALCEA 

O vizită în Basarabia (* 
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formidabila ciorbiță de zarzavat...cu un gust așa de delicat și...necunoscut ...sau mai bine 
zis...uitat: legumele occidentale au pierdut de mult gustul lor natural și cu toate că arată 
neschimbate...nu se pot compara cu cele crescute în grădini ca ale mamei...așa cum am 
aflat din nou acum, la Chișinău...Pe tot timpul prânzului și câteva ore după aceea...ba chiar 
și acum, la câteva zile ...mi-a fost clar ce mare pierdere am realizat alegând țările 
industrializate ca reședință și renunțând la agricultura artizanală care se mai practică pe ici 
pe colo...acolo de unde am plecat, acolo unde mama ne-a gătit ceva de mâncare…Până 
acum am crezut ca am fost numai de partea câștigătorilor la loteria vieții dar iată că am 
suferit și pierderi, necunoscute până acum… 
 
Surpriza cea mai mare am avut-o însă seara, când am mers să vedem o piesă de teatru – 
Dosarele Siberiei de Petru Hadârcă – la teatrul Mihail Eminescu…Despre asta vroiam să vă 
scriu, nu despre impresiile mele culinare…Piesa descrie chinurile multor moldoveni – au 
fost în total cca. 60.000 de moldoveni deportați în trei valuri: în 1940 - când trupele rusești 
au intrat în Moldova și în Polonia, înainte de începerea celui de al doilea război mondial – 
și apoi în 1949 și în 1951, când Moldova era « sub ocupație rusească «  (așa spun 
moldovenii acum!). Excelent pusă în scenă, foarte bine interpretată…piesa descrie 
suferințele acelor oameni nevinovați, luați pe neașteptate din casele lor, urcați într-un tren 
cu vagoane de marfă, fără apă, fără hrană și transportați undeva la capătul lumii, în taigaua 
siberiană și lăsați acolo fără nici-un mijloc de a-și continua traiul...Groaznic...ce soartă au 
avut compatrioții noștri ... despre care noi – adică eu, cel puțin, poate că voi ați știut ceva – 
nu am știut nimic...dar absolut nimic! 
 
Premiera piesei avusese loc cu o seară înainte iar cuvintele folosite – „criminalii ruși”, “Rusia, 
ia-ți laba de pe Moldova!” ....- au fost atât de clare și adevărate și de neașteptate încât la un 
moment dat m-am surprins uitându-mă cu grijă la ușile sălii, dacă nu cumva sar în lături și 
nu năvălesc înăuntru cine știe ce agenți ai vreunei poliții politice, să ne aresteze pe toți, pe 
actori și pe spectatori...N-am mai auzit, n-am mai văzut un asemenea protest hotărât 
împotriva sălbăticiilor regimului rusesc într-o țară blândă, cu oameni pașnici și încrezători în 
Dumnezeu...Formidabilă impresie, extraordinar act al istoriei pus pe scenă în fața 
noastră...Nu mi-am putut închipui că cineva va avea curajul să scrie o asemenea piesă de 
teatru, nu mi-am putut închipui că cineva va îndrăzni s-o pună în scenă...Formidabil, pur și 
simplu... 
 
În pauză am ieșit în foaier și acolo am zărit o femeie oferind o carte: Lupii, de Margareta 
Spânu-Cemârtan....Eram într-un grup mai mare și nu mă puteam desprinde de el și numai 
într-un târziu am ajuns să iau cartea în mână și să răsfoiesc câteva pagini...La repezeală 
am cumpărat două exemplare, am făcut cadou unul prietenului meu moldovean și așa am 
rămas cu un singur exemplar pe care l-am citit din scoarță în scoarță imediat ce am avut 
puțin timp liber...Era aceiași poveste a deportării moldovenilor în Siberia, scrisă de o 
persoană care a suferit tot acest chin, s-a întors în Moldova după mulți ani și acum trăiește 
aici...Pe ultima pagină am găsit un citat al unui scriitor rus, Bunin, care spune: „Lenin este 
un degenerat, un smintit și un maniac!”...Nu știu cine a fost Bunin...dar a citi acest citat întro 
carte publicată în Republica Moldova...este o dovadă a drumului uriaș pe care această țară, 
o fostă parte din România, l-a străbătut în ultimii 30 de ani...  
 
Ăsta a fost – de fapt – evenimentul care mi-a marcat scurta vizită la Chișinău...Acum, ca 
încheiere, vă ofer poezia Siberia de pe pagina întâia a cărții: 
 

Ne-au dus ca pe vite 
În pustia rusească 
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Și lupii flămânzi 
Cu noi să-i hrănească. 
 
Ne-au dus să robim 
Mâncați ca să fim,  
La Patria Mamă 
Să numai gândim. 
 
Mii de morminte 
Acolo-s lăsate,  
Cu lacrimi și sânge 
Sunt toate udate. 
 
Geme pădurea,  
Jos frunza o lasă. 
Oasele strigă  
Că vor acasă... 
 
...unde ni-i neamul,  
unde ni-i glia,  
unde ne cântă  
în zori ciocârlia. 
 
Piară călăii! 
Să vină dreptatea! 
Trăiască-ne Țara 
Și libertatea! 
 

Pe ultima pagina am găsit două numere de telefon, pentru cei care își doresc să contacteze 
autoarea și – eventual – să cumpere un exemplar: 022 28 23 20 și 078 143 865. Indicativul 
cărții este ISBN 978-9975-53-614-1: cu acesta o puteți găsi ușor, în orice bibliotecă.  
 
Îmi aduc aminte că în urmă cu câțiva ani Adrian a schițat o inițiativă de a merge în Republica 
Moldovenească ca să...Nu știu ce intenționa, dar acum eu vă ofer un număr de telefon ca 
să puteți lua legătura cu unul dintre martirii moldoveni... 
 
Vă doresc toate bune în efortul vostru de a actualiza pagini nescrise și neștiute din istoria 
României... 
 
 

 *  Am folosit această denumire pentru a da satisfacție acelor colegi care o folosesc des. 
Localnicii preferă însă denumirea de Republica Moldovenească și ei se caracterizează 
ca fiind și sunt mândri că sunt moldoveni. 
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Iată că ne preocupă și teme mistice. Dovada 
o face în numărul trecut al revistei noastre, 
colegul Mirel Vanca, inspirat – sau mai 
degrabă ....provocat – de Ileana Gruia, care 
i-a oferit „întâmplător‟ spre lectură 
cartea։„Matei, vorbește-mi despre rai...‟ a 
Suzanei Ward. Și Mirel s-a simțit îmboldit 
(nu obligat) să-i facă o cronică, profitând de 
ocazie pentru a ne reproduce din romanul 
său ։ „Nu te lăsa!‟ (poate de teama că nu-i 
citesc colegii cărțile) un pasaj însemnat, din 
care rezultă opinia sa despre lumea de 
dincolo (avea nevoie de o antiteză). 
 Se pare că am căzut într-o capcană 
asemănătoare. Am primit și eu, și tot de la 
Ileana, tot spre lectură, cărticica „Al treilea 
secret. Omerta papilor‟ de Marius Oprea. 
După ce am frunzărit-o, m-am apucat serios 
de citit, chiar ca pentru o cronică. 

 Cartea, evident opera unui jurnalist de investigație, sau cel puțin un 
documentarist rafinat, are marele merit că nu trage concluzii, evită -pe cât 
posibil – și comentariile apreciative, incitând cititorul la reflexie, provocându-
l la a judeca anumite fapte sau decizii ale vreunui papă, a-i da dreptate, sau 
din contră. 
 Plecând de la un fapt – deloc singular în istoria lumii – apariția Maicii 
Domnului, în fața a trei copii portughezi, în apropiere de localitatea Fatima, 
la 13 mai 1917, autorul conduce firul roșu al presupuselor consecințe, dar 
în certă legătură cu amânarea și peste data de 1960 anunțată de Lucia 
(vizionara care comunica cu Fecioara la cele șase întâlniri lunare din anul 
1917), a permisiunii de a se face public „cel de Al Treilea Secret‟. 
 Spre beneficiul instructiv al cititorului se parcurge istoria Vaticanului 
de la Papa  Pius al XII (Eugenio Maria Giuseppe Giovani Pacelli), până în 
zilele noastre, adică la pontificatul Papei Francisc (argentinianul Jorje Mario 
Bergoglio). 
 Sunt consemnate principalele evenimente din viața celor șapte papi 
(conform presei vremii), insistându-se pe premiere din istoria papalității: 
primul papă polonez, primul papă argentinian, primul papă demisionat care 
nu părăsește Vaticanul etc., precum și pe tot mai numeroasele abateri 

„AL TREILEA SECRET.OMERTA PAPILOR‟ 
 Marian Oprea, o critică a papalității sau o  

avertizare despre o criză a Creștinătății 
           

Sursa : MECANICII’61, Anul 16, # 160, februarie 2020 EE                             Adrian POPA 
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sexuale ale ierarhiei de vârf a bisericii catolice (așa cum au fost relatate în 
media). 
  Fără a-mi propune să mă fac „avocatul diavolului”„ trebuie să arătăm 
că, încă din Evul Mediu, în cadrul bisericii catolice, au existat manifestări 
deschise, deloc ascunse, de obscenitate, cruzime până la crimă etc. Numai 
două exemple։ cei doi papi din familia Borgia(Calist al III-lea și Alexandru al 
IV-lea) de la sfârșitul secolului al XV-lea, care au ridicat la rangul de politică 
de stat corupția și asasinatul, fără a mai pune la socoteală viața aventuroasă, 
scandalos de aventuroasă a frumoasei și cultivatei Lucreția Borgia, fiica 
papei Alexandru al IV-lea; al doilea exemplu este chiar Inchiziția, instituție 
polițist judiciară creată de biserica catolică, de o cruzime extremă, pentru 
care crima era instrument de judecată, până în secolul XIX-lea. 
 Epoca modernă și mai ales cea contemporană, a istoriei Vaticanului, 
ne-a adus în scaunul  pontifical și papi care au provocat înnoiri în politica 
Suveranului – trimis al Domnului pe pământ, mai ales în relațiile sale cu 
state cu populație catolică minoritară, chiar în state unde religiile oficiale 
sunt cu totul altele decât cea creștină, lăsând impresia unei direcționări spre 
ecumenism (dacă sunt acceptate principiile catolice și suveranitatea papei). 
 Papa Ioan Paul al II-lea (după unii autori – ipoteză neconfirmată 
documentar – cu rădădcini în transhumanța valahă în voievodatul Cracovia, 
unii din străbunii săi numindu-se Voicilă) și Papa Francisc, care au vizitat 
România, pe care au numit-o Grădina Maicii Domnului, au luptat pentru 
pace în lume, pentru combaterea sărăciei, pentru apărarea demnității 
umane etc. Faptul că au avut afinități politice înainte de întronare sau după, 
poate fi explicat (nu justificat) prin natura funcției ocupate. 
 În ceeace privește „cultura homosexuală în Biserică‟, în special în 
rândul clerului și al ierarhiei, să nu uităm că preoții catolici sunt celibatari, 
ceeace îi obligă la o viață sexuală mai restrictivă (și tot ce-i mai interzis e mai 
atractiv). 
 Încă de la Marea Schismă (1054), biserica apuseană, rămasă sub 
suveranitatea papei, a căutat înoiri, un fel de adaptare la epocă, paralel  cu 
o permanentă luptă politică, pentru un loc privilegiat în conducerea statală. 
Deaceea în sânul ei au apărut reformele (Luther, Huss, Kalvin) care voiau să 
țină pasul cu „socialul‟ epocii. Papalitatea epocii moderne încearcă același 
lucru. 
 Ceeace se reține din OMERTA PAPILOR asupra Celui de Al Treilea 
Secret al maicii Lucia dos Santos, din punctul de vedere al unui posesor al 
unui bagaj mediu de informații despre istoria modernă a catolicismului în 
general și papalității în special, sunt următoarele: 

-Viziunea (arătarea) Maicii Domnului celor trei copii portughezi dos 
Santos,  la Fatima (la 120 km de Lisabona), în 13 mai 1917, este una 
deosebită și cât mai mult certificată, prin faptul că ea s-a repetat de șase ori, 
în apariții periodice (o dată pe lună) anunțată apriori, cu asistență largă, care 
ajunge la 70000 de persoane prezente la ultima „minune‟ din octombrie 
1917 și prin faptul că după 100 ani, la 13 mai 2017, Papa Francisc anunță 
canonizarea celor doi verișori ai Luciei, Jacinta și Francisco, are temeiuri a fi 
socotită cu adevărat o minune. 
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- Faptul că șapte ocupanți succesivi ai scaunului papal au hotărât, cu 
obstinație, să nu facă public, integral, mesajul divin transmis prin maica 
Lucia (deși faptul că Maica Lucia relatează în scris întâlnirea ei cu Fecioara 
Maria de abia după 1940, lasă loc pentru îndoieli privind acuratețea 
memoriei) este și el un argument că-i vorba despre ceva foarte serios. 

- Cu toate inovațiile religios propagandistice în favoarea creștinismului, 
mai ales ale papilor Ioan Paul al II-lea și Francisc, scandalurile de pedofilie 
au implicat tot mai mulți preoți catolici din mai multe țări, ajungând până la 
vârful ierarhiei, la Vatican (în septembrie 2011, Curtea Penală Internațională 
de la Haga îi pune sub acuzare pe Papa Benedict al XVI-lea și pe alți oficiali 
ai Bisericii Catolice, pentru că au tolerat și acoperit sistematic, violurile și 
actele sexuale comise asupra minorilor‟). 

- Minunea de la Fatima, una din cele mai mari evenimente din istoria 
Bisericii Catolice, ne oferă un motiv de reflexie: a fost un semn apocaliptic, 
un semn că sfârșitul e aproape? 
 Autorul, Marius Oprea, remarcabil jurnalist, directorul prestigioasei 
reviste LUMEA, face ceea ce trebuie să facă o presă de calitate: oferă 
informații veridice, bine alese și verificate, punând la lucru mintea cititorului. 
 Interesant este faptul că problemele de factură spirituală, nu numai 
materialistă, au început să intereseze și pe unii colegi de ai noștri cu 
convingeri ateiste de nezdruncinat până mai ieri.Pe lângă cronica lui Mirel 
Vanca dintr-un număr trecut al revistei noastre asupra cărții „Matei, 
vorbește-mi despre rai...‟ a Suzanei Ward, am mai primit un semnal din 
partea colegului Stănel Bone, care mi-a făcut cadou o carte (procedeu 
patentat de Ileana Gruia), cu recomandarea insistentă să o citesc: 
„Evoluționismul la bară (mărturii din culise)‟ de Lucian Cristescu și Florin 
Ghețu, o carte în care autorii se bazează (93%) pe declarațiile savanților cu 
convingeri evoluționiste, laureați (unii dintre ei) ai Premiului Nobel. Ca și 
Marian Oprea, autorii cărții-cadou de la Stănelu nu oferă concluzii, ci doar 
te provoacă să gândești, să admiți că sunt mai multe moduri de abordare și 
de acceptare a unui subiect. 
 E normal։ vârsta senectuții aduce înțelepciune. 
N.B. Omerta este o lege a tăcerii, un cod de onoare, înpământenit mai ales 
în Italia mafiotă (Sicilia, Calabria, Campania), dar nu numai. Încălcarea 
omertei se pedepsește cu moartea. Codul tăcerii a fost adoptat de sicilieni 
încă de la apariția Cosei Nostra (după unii chiar din secolul XVI-lea).  
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 Era atât de zgârcit, încât, noaptea, lătra în curte ca să facă 
economie de câine.  

 Unii trăiesc gratis, alţii degeaba. 

 De ce prostul e mărginit, când prostia e nemărginită? 

 Bănuitorul se trezeşte înaintea ceasului deşteptător, ca să-l 
controleze dacă sună exact. 

 Caloriferul stins e mai rece decât frigiderul în funcţiune.  

 Când stai de vorbă cu proştii numai duminica e o adevărată sărbătoare.  

 Fost primar, fost prefect, fost senator, fost ministru, conu Mişu a fost numai fost.  

 Marele cusur al femeilor este că te iubesc, totdeauna, când ai altceva de făcut.  

 E frumos să fii bun, dar trebuie să fii şi bun la ceva.  

 Numai după invidia altora îţi dai seama de propria ta valoare.  

 Dragostea. Bătăi de inimă pentru dureri de cap. Sentimentul care vine în galop şi 
dispare în  vârful picioarelor.  

 Femeile nu înşeală, compară.  

 Plictiseala lungeşte ziua şi scurtează viaţa.  

 O plantă care provoacă insomnii unora: laurii altora.  

 Minciuna premeditată nu mai e chestiune de fantezie, ci de caracter.  

 Adevăraţii cai de cursă nu aleargă pentru premii, ci numai ca să-şi pună sângele în 
mişcare.  

 În ziua victoriei, nu uita să-ţi aminteşti şi de înfrângerile anterioare.  

 Amintirile unora se numesc remuşcări.  

 Amintirile sunt asemenea cărţilor din biblioteca ta. Cauţi câte una când nu mai ai nimic 
nou de citit.  

 N-am cerut vieţii nimic. Tot ce am avut, i-am smuls. Şi tot ce n-am avut, mi-a furat.  

Sursa : MECANICII’61, Anul 16, # 160, februarie 2020 EE                               Internet 

Mușatisme 
                                                                          

Curtoazia Victor Cândea Muntean 
 

    Tudor Mușatescu 
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 Viitorul unui om, ca şi al unei lumi, se construieşte, nu se visează.  

 Bănuiala e serviciul de spionaj al oamenilor neînarmaţi pentru viaţă.  

 În fiecare tren al lumii, viaţa circulă pe compartimente.  

 Suntem chit, tinere confrate. Dumneata nu mă cunoşti şi eu nu te recunosc. 

  Când porcul trece de trei sute de kilograme încetează de a fi porc. Devine “exponat”.  
Uneori te uiţi fără să vezi şi, alteori, vezi fără să te uiţi.  

 Dragostea a murit în clipa când rămâi singur în doi. 

 Numai covoarele se nasc ca să fie călcate în picioare.  

 Cea mai tristă zi a iernii este prima zi de primăvară.  

 De multe ori, vrând să dai pe unul deoparte, îl împingi înainte.  

 Omul acesta a împlinit şaptezeci de ani de când mai bine nu se năştea.  

 Albina e satirică: înţeapă. Eu am umor: pişc.  

 Geniile se nasc rar. În schimb, nu mor niciodată.  

 Fiind atât de preţioasă, viaţa trebuie plătită scump.  

 Înainte de a vedea ce n-au făcut alţii, uită-te bine ce ai făcut tu. 

 

 

 



15                      Revista MECANICII’61, An 16, # 160, februarie 2020 EE 
 

 
 
Mihai, iţi adresez o întrebare; dacă ştii primeşti nota 10;  
dacă nu, ai nota 4. Primeşti? 
- Da, doamna profesoară. 
- Unde e Australia? 
- Acolo, răspunde elevul. 
- Unde acolo? 
- Asta e deja o altă întrebare. 
 
- Ce studiezi acolo? 
- Geografia. 
- Poţi să-mi spui unde se află Brazilia? 
- La pagina 75… 
 
Extras din legile elevului: 
1. Elevul nu copiază niciodată, consultă. 
2. Elevul nu chiuleşte, este solicitat în alte părţi. 
3. Elevul nu rămâne corigent, este lăsat corigent. 
4. Elevul nu fumează, se stimulează. 
5. Elevul nu întârzie niciodată, el este reţinut. 
6. Elevul nu citeşte reviste în timpul orelor, se informează. 
7. Elevul nu distruge şcoala, o redecorează. 
8. Elevul nu aruncă cu creta, studiază legea gravitaţiei. 
9. Elevul nu râde în ore, e fericit. 
 
Nouă reguli de căpătâi ale eternului obosit 
1. Iubeşte-ţi patul ca pe tine însuţi! 
2. Odihneşte-te ziua ca să poţi dormi noaptea! 
3. Dacă vezi pe cineva odihnindu-se, ajută-l! 
 
4. Prea multă odihnă n-a făcut pe nimeni să moară. 
5. Când îţi vine cheful de muncă, aşteaptă; o să-ţi treacă. 
6. Când îl vezi pe colegul tău de birou lucrând, nu-l imita! 
7. Nu fă azi pentru mâine, lasă pe poimâine; poate nu va mai trebui. 
8. Fă cât mai puţin posibil, iar ceea ce trebuie să faci neapărat, pune pe alţii să 
facă. 
 

Sursa : MECANICII’61, Anul 16, # 160, februarie 2020 EE                               Internet 

Bancuri ...mai nemțești 
Curtoazia Sergiu Lipcan  
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Nouă întrebări deştepte 
1. De ce "prescurtare" este un cuvânt aşa lung ? 
2. De ce soldaţii Kamikaze purtau o cască ? 
3. De ce se sterilizează acele cu care se fac injecţiile condamnaţilor la moarte? 
4. Care este sinonimul cuvântului "sinonim" ? 
5. Dacă nimic nu se lipeşte de te-flon, cum e lipit teflonul de tigaie ? 
6. De ce localurile deschise non-stop au încuietori ? 
7. Adam avea buric ? 
8. Dacă o pisică pică mereu în picioare şi o bucată de pâine cu unt cade mereu pe 
partea unsă, ce se întâmplă dacă legăm o felie de pâine unsă cu unt de spatele 
unei pisici şi o aruncăm pe fereastră ? 
9. Când o maşină merge, aerul din interiorul pneului se învârte ? 
 
- Ţi-am citit lucrarea de control. Foarte bună, dar e identică cu a colegului tău de 
bancă. Ce concluzie să trag de aici? întrebă profesorul. 
- Că şi lucrarea lui este foarte bună. 
 
   După ce un elev nu a reuşit să răspundă la nici o întrebare, profesorul îi spuse: 
- Tinere, nota pe care ţi-o pot da este doar una şi începe cu litera P.  
Ştii care este ? 
- PINCI, domnule profesor, PINCI! 
 
- Notele tale cer o bătaie zdravănă! zise tatăl. 
- Treaba ta, ai grijă!; profu’ de mate e campion la karate! 
 
Culmi 
1. Culmea geloziei: să fi gelos pe soare că iţi arde prietena. 
2. Culmea tinichigeriei: să înveleşti casa cu tabla înmulţirii. 
3. Culmea şovăielii: să ezit, să nu ezit… 
4. Culmea ceasului deşteptător: să sune ocupat… 
5. Culmea curajului: să sari de pe un bloc de desen! 
6. Culmea înotului: cu o mână să înoţi, cu cealaltă să dai din picioare. 
7. Culmea culmilor: să aibă purecii păduchi. 
8. Culmea politeţii: să baţi la uşă şi când ieşi. 
9. Culmea aglomeraţiei: să meargă şoferul autobuzului pe scară. 
10. Culmea cruzimii: să-ţi omori timpul. 
11. Culmea vaccinării: să vaccinezi braţele Dunării. 
12. Culmea geografiei: să te joci cu cercul polar. 
 
13. Culmea bogăţiei: să-ţi cumperi şi la ochelari lentilă de termopan! 
 
Gigel vine de la şcoală: 
- Tată, am luat un 4 la matematică. 
   Pleosc, trosc. Tatăl îl bate măr. 
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A doua zi, iar: 
- Tată, am luat un 4 la fizică! 
  Jap, pleosc, trosc. Tatăl iar îl bate măr. 
  A treia zi, Gigel, bucuros: 
- Tată, am luat un 10 la muzică! 
  Jap, pleosc, trosc. Tatăl iar îl bate măr. 
- Bine tată, dar am luat un 10! 
- După ce că nu înveţi, îţi mai arde şi de cântat! 
 
-La examen studentul trage un bilet – nu ştie. Trage alt bilet – nimic. Al treilea – 
aceiaşi situaţie. În acelaşi mod al patrulea, al cincilea… Profesorul îi cere carnetul 
de note şi-i trece nota cinci. 
Ceilalţi studenţi sunt indignaţi: 
- Cu ce ocazie? 
- Cum cu ce ocazie? - îi lămureşte profesorul; felul în care caută înseamnă că ştie 
el ceva. 
 
-Tăticule, mai ţii minte când mi-ai povestit că ai rămas corigent la istorie? 
- Da, şi ce-i cu asta? 
- Mă gândesc că istoria se repetă. 
 
-La intrare într-un magazin scria cu litere de-o şchioapă: ,,Clientul nostru, 
stăpânul nostru!". 
În magazin intră o cucoana şi privind pe rafturi întreabă: 
- Ce aveţi acolo, de culoare roşie? 
Vânzătoarea foarte amabilă îi spune că sunt roşii. 
Cucoana zice: 
- Vreau şi eu 2kg, dar vă rog să le împachetaţi pe fiecare în hârtie, separat. 
- Nici o problemă, spuse vânzătoarea. 
Cucoana: 
- Acolo ce aveţi, de culoare verde? 
Vânzătoarea: 
- Mere avem. 
Cucoana: 
- Vă rog să-mi puneţi şi mie 2kg, dar să le împachetaţi pe fiecare în hârtie, ca şi 
roşiile. 
- Nici o problemă. Clientul nostru, stăpânul nostru!, spune vânzătoarea printre 
dinţi. 
Cucoana uitându-se pe rafturi mai întreabă : 
- Dar acolo, negru, ce aveţi? 
Vânzătoarea: 
- Mac este, dar nu e de vânzare! 
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M-am trezit luni şi m-am gândit marţi să mă duc miercuri la muncă. Dar când 
am văzut joi că vine vineri, la ce să merg sâmbătă la lucru, când duminica e zi 
liberă de la bunul Dumnezeu. 
 
Într-un spital de nebuni, doctorul întrebă un pacient: 
- Ce faci aici, aşa concentrat? 
- Scriu o scrisoare. 
- Cui? 
- Mie. 
- Şi ce scrie în ea? 
- Nu ştiu! Mâine o primesc. 
 
- Ionuţ, de ce nu scrii? 
- Eu nu are creion, doamna profesoară. 
- Nu e corect să spui "eu nu are creion". Fii atent, se pronunţă astfel: "eu nu am 
creion, tu nu ai creion, el nu are creion, noi nu avem creioane…" 
- Dar cine dracu' a furat toate creioanele? 
 
Un iepuras intră într-un supermarket şi întreabă: „Cât mă costă un cui?”. 
Vânzătorul răspunde: " Ei, domnule, mai nimic, un cui se poate pierde la 
transport." 
Timp de o săptămână, seară de seară, iepuraşul nostru cumpăra de la acelaşi 
magazin, un cui. 
Iritat, vânzătorul se hotărăşte să-i dea din partea firmei, drept cadou, un 
kilogram de cuie. 
La aceasta ofertă, iepuraşul răspunde: " A, nu, n-am nevoie. Ştiţi, eu ies seara la 
plimbare şi n-am CUI să dau telefon" 
 
- Ionuţ, ce aţi făcut azi la şcoală? 
- Am avut oră de chimie şi am făcut o bombă. 
- Şi mâine ce o să faceţi? 
- Unde? 
 
La ora de biologie doamna profesoară propune un experiment având ca subiect o 
broască. 
După ce ţipă la aceasta: „Sari! Sari!”, profesoara măsoară lungimea săriturii 
broaştei şi anunţă clasa: 
„O broască, în condiţii normale sare 50 cm” 
După ce îi taie broaştei două picioare, profesoara repetă experimentul: „Sari! 
Sari!”. 
Măsoară şi de data asta şi anunţă: 
„Copii, iată noul rezultat : după îndepărtarea a două picioare o broască sare doar 
25 cm”. 
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În fine, după ce îi taie sărmanei broaşte şi celelalte picioare, strigă: „Sari! Sari!” 
Broasca, nimic. 
Profesoara urlă: „Sari! Sari!”. Broasca, nici un gest. 
Victorioasă, profesoara anunţă clasa: 
„Iată, broaştele care îşi pierd picioarele, îşi pierd şi auzul!!”. 
 
La ora de istorie, la lucrare se cere să se numească unsprezece mari personalităţi. 
La sfârşitul orei, profesoara: 
- Ionuţ, tu de ce nu ai predat încă lucrarea ? 
- Doamna profesoară, nu ştiu pe cine să pun pe post de mijlocaş central.… 
 
- Noaptea aceasta va fi un fenomen natural foarte interesant - o eclipsă totală de 
lună. 
Să nu uitaţi şi să urmăriţi la ora nouă şi jumătate - spune profesoara. 
Vali din ultima bancă întreabă: 
- Pe ce canal? 
 
O profesoară nouă încearcă să predea lecţii de psihologie unor elevi. Ea intră în 
clasă spunând: 
- Cine crede că e prost, să se ridice în picioare! 
După câteva secunde, se ridică în picioare Marius. 
Profesoara i se adresează: 
- Tu de ce crezi că eşti prost? 
- Nu sunt prost, doamnă, dar îmi părea rău să staţi în picioare numai 
dumneavoastră. 
 
La ora de religie: 
- Lucian, câte porunci există? întreabă profesorul. 
- Zece, domnule profesor. 
- Şi ce se întâmplă dacă nu respecţi una dintre ele? 
- Rămân nouă… 
 
În pauza unui meci de box pugilistul îşi întreabă antrenorul: 
- Cum stau ? 
Antrenorul răspunde: 
- Dacă îl omori, faci egal !! 
 
-La scoala se aude un zgomot teribil dintr-o clasa. Directorul intra în clasa si vede 
îngrozit cum toata lumea tipa, se bate, unii s-au urcat pe banci. 
Directorul se repede la cel mai zgomotos si îl da afara din sala. Se face dintr-o 
data liniste. 
- Unde este profesorul vostru? 
- Tocmai l-ati dat afara… 
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Dicţionarul elevului 
-Copiatul - Te uiţi şi câştigi 
-Şedinţa cu părinţii - Întâlnire de     gradul 3 
-După şedinţă - Spitalul de urgenţă 
-Elevii - Familia Bundy 
-Încheierea mediilor - Memorialul durerii 
-Suflatul - Doar o vorbă să-ţi mai spun 
-Elevii şi profesorii - Lumi paralele 
-Deschiderea catalogului – Ruleta rusească 
-Alegerea profesiei - La răscruce de vânturi 
-Biblioteca - Pe aici nu se trece 
-Olimpiada - Războiul stelelor 
-Elevul la tablă - Cadavrul viu 
-Cei ce nu suflă – Mizerabilii 
-Fiţuica - Reţeta fericirii 
-După şedinţă - O noapte furtunoasă 
-Carnetul - O scrisoare pierdută 
-Examenul - Surprize ! Surprize ! 
-Aducerea extemporalelor 
-Coşmarul 
-Recapitularea - Labirintul 
-Elevii înainte de teza - Natură moartă 
-Foaia de teză - Albă ca zăpada 
-Manualele - Dosarele X 
-Terminarea orelor – Renaşterea 
-Copiatul - Spionaj contra spionaj 
-Sala de clasa - Corabia nebunilor 
-Elevul la răspuns - Mutul 
-Tabla - Suport pentru prostii 
-Buretele - Absorbant pentru prostii 
-Ora de dirigenţie - Procesul etapei 
-Cadrele didactice - O lume  
 nebună, nebună 
- Absenţa profesorilor - Viaţa ca-n Filme 
-În biroul directorului - Aventuri în casa morţii 
-Prima zi de şcoală - Zi de doliu 
-Copiuţa - Rişti si câştigi 
-Elevul ascultat - Gânditorul de la Hamangia 
 
Sã demonstrãm cã crocodilul este mai mult lung decât lat. 
-Concluzia 1. "Crocodilul este mai mult lung decât este verde." 
-Sã privim crocodilul. Este lung atât pe spate cât şi pe burtã, dar verde este doar 
pe spate. Deci, crocodilul este mai lung decât este verde. 
-Concluzia 2. "Crocodilul este mai mult verde decât este lat." 
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-Sã privim crocodilul. Este verde atât pe lungime cât si pe lăţime, dar lat este 
doar pe lăţime. Prin urmare, crocodilul este mai verde decât este lat. 
-Din Concluzia 1 şi 2 rezultã că crocodilul e mai mult lung decât lat 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Care este cel mai prost animal din junglă? R. Ursul polar !) 

 
NR.  Și alții fac  bancuri  asemănătoare  celor din text !
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*Populația Japoniei constă din 98% japonezi, 
imigrația fiind aproape inexistentă. Puține 
state ale lumii au un grad atât de mare de 
omogenitate etnică. 
*Rata șomajului în Japonia este de sub 4%. 

*Japonia are peste 50.000 de locuitori care 
au depășit vârsta de 100 de ani. 

*Pădurea Aokigahara de la poalele muntelui 
Fuji este locul tradițional undejaponezii merg 
să se sinucidă. 

*Dacă un japonez alege să se sinucidă sărind 
în fața trenului, familia lui va plăti costul 
întreruperii călătoriei. 

*Numărul analfabeților în Japonia este de sub 
1%. 

*Până în prezent, Japonia a dat 18 laureați 
Nobel. 

*Anual, în Japonia se petrec doar 2 crime 
prin împușcare. 

*Media anuală a întârzierii trenurilor 
înJaponia este de doar 18 secunde. Plecarea 
punctuală, performanța aerodinamică și 
siguranța călătoriei cu trenul sunt legendare. 
În caz de cutremur, trenurile se opresc 
automat, pentru a evita riscul deraierii. 

*În gări există angajați a căror sarcină este 
să-i ajute pe călători să urce în trenurile 
aglomerate. 

*Alimentele de bază ale japonezilor sunt 
orezul, peștele ș i fructele de mare. De fapt, 
orezul nu lipsește de la nicio masă. Iar cel 
mai popular topping pentru pizza este 
calmarul, o moluscă cefalopodă comestibilă, 
cu corpul alungit și gura înconjurată de zece 
tentacule. 

*Sorbitul la masă este considerat politicos, 
deoarece indică faptul că mâncarea e 
delicioasă.  

*În Japonia există mai multe animale de 
companie decât copii. 

*98% dintre copiii adoptați în Japonia sunt 
băieți, ideea fiind ca averea să rămână în 
familie. 

*Pentru japonezi, pisicile negre aduc noroc. 

*În Japonia există cafenele unde te poți juca 
cu pisici. 

*Toate casele japonezilor au încălțăminte în 
plus pentru musafiri. 

*Prima şi cea mai importantă regulă de 
comportament în Japonia este punctualitatea. 
Dar punctualitate nu înseamnă să ajungi la 
ora stabilită, ci cu cel puţin zece minute 
înainte. La fix înseamnă că ai întârziat deja. 

*Japonezii poartă în permanență cu ei un 
prosopel, ca să se șteargă de transpirație. 

*Dacă ai răcit în Japonia, trebuie să porți o 
mască, pentru a nu răspândi boala. De 
asemenea, gestul de a-ți sufla nasul de față 
cu alții este impardonabil. 

*În Japonia, să mănânci sau să bei în timp ce 
mergi pe stradă este semn de proastă 
creștere. 

*În Japonia este considerat necuviincios să 
spui „nu” direct, la o rugăminte sau sugestie. 
Trebuie să-ți formulezi răspunsul în așa fel, 
încât partenerul de discuție să nu se simtă 
jignit de refuz. 

*Japonezii cresc pepeni pătrați. Cultivatorilor 
le-a venit această idee din necesitatea de a-i 

Sursa : MECANICII’61, Anul 16, # 160, februarie 2020 EE                               Internet

 

Ce NU STITI despre 
JAPONIA! 

 Curtoazia Valeriu POP 
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depozita și transporta mai ușor. Ulterior, alți 
conaționali ai lor ingenioși au creat pepeni în 
formă de pară, de măr și chiar de inimă. 

*Șoferii japonezi de autobuze opresc motorul 
la stop, pentru a reduce poluarea. 

*Poliția japoneză are pistoale cu vopsea, 
pentru identificarea mai ușoară a vehiculelor 
în culpă. 

*În Japonia, Salvările merg cam cu 40 km la 
oră şi opresc la fiecare stop, rugând 
respectuos lumea să se dea la o parte şi 
mulţumind pe îndelete tuturor pentru 
înţelegere. 

*În Japonia există o autostradă care trece 
printr-o clădire. 

*A dormi la locul de muncă este acceptabil în 
Japonia, considerându-se urmarea unei 
oboseli cauzate de efortul intens. 

*În Japonia, elevii și profesorii fac curățenie 
împreună în clase și la cantină. 

*Multe stațiuni termale și băi publice din 
Japonia interzic intrarea clienților tatuați. 

*Yaeba (dinți încălecați) sunt considerați 
atrăgători în Japonia, așa încât unele fete 
merg la dentist să-și strâmbe dinții. 

*Ganguro (în traducere, „față neagră”) este o 
modă japoneză ce constă în vopsirea feței 
într-o culoare cât mai închisă. 

*Cea mai veche companie încă activă din 
lume, Kongo Gumi, se află în Japonia. 
Aceasta a fost fondată în anul 578 e.n. şi avea 
ca obiect de activitate construcţiile. De atunci, 
Kongo Gumi a funcţionat neîntrerupt, 
construind temple, castele, fortărețe și clădiri 
care astăzi fac parte din patrimoniul cultural al 
țării. A fost absorbită în 2006, ca subsidiară a 
companiei Takamatsu. 

*Japonia are una dintre cele mai mari flote de 
pescuit din lume. 

*Japonia și Rusia n-au semnat nici până în 
ziua de azi Tratatul de pace de la sfârșitul celui 

de-Al Doilea Război Mondial, din cauza 
disputei asupra Insulelor Kurile. 

*Numărul chinezilor omorâți de japonezi în 
timpul celui de-Al Doilea Război Mondial este 
mai mare decât numărul evreilor omorâți în 
Holocaust.. 

*În anul 1949, India a trimis grădinii zoologice 
din Tokyo doi elefanți, pentru a ridica moralul 
japonezilor, înfrânți în cel de-Al Doilea Război 
Mondial. 

Se intampla in Japonia  

*Din clasa intâia pâna in a VI-a se preda o 
materie ”drumul despre bunul simț” in care 
elevii invața comportamentul civilizat și 
manierele de bun simt.  

*Japonezii cu toate ca sunt considerați printre 
cei mai bogați oameni din lume, nu angajeaza 
femei de casa sau dadace pentru creșterea 
copiilor, parinții sunt primii raspunzatori de 
educația copiilor.  

* Elevii japonezii, zilnic și timp de 15 minute 
fac curat in școlile lor impreuna cu educatori, 
învațatori și profesori, lucru ce a determinat 
apariția unei generații modeste și atente la 
fenomenul curațenie și igiena.  

*Fiecare elev japonez are tot timpul la el 
periuța de dinți și își spala dinții dupa ce 
mananca și în acest mod învața de mic cum 
să se pastreze igienic. 

* Profesorii iau masa cu 30 de minute înaintea 
elevilor, ca să fie siguri ca mancarea este 
buna. 

*Gunoierul în Japonia este cunoscut sub 
numele de ”inginer sanitar” și are un salariu de 
5000 până la 8000$. Pentru a ocupa acest 
post candidatul trebuie să treaca proba scrisa 
și orala.  

*Este interzisa utilizarea mobilului în trenuri, 
restaurante și locurile publice cu spații închise 
și mobilul trebuie setat pe modul ”bun simț” 
care la ei este foarte important. 
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*Daca te duci la un restaurant cu bufet suedez 
vei vedea ca fiecare pune în farfuria lui, atât 
cât îi trebuie, nu fac risipa, nici nu lasa resturi 
de mancare în farfurii. 

*Media de intarziere la trenuri pe an este de 
sapte secunde. 

Curiozitati japoneze 

Am inceput cu un pleonasm pentru ca oricine 
stie cat de cat ceva despre Japonia m-au 
purtat printr-o multime de locuri cool si in 
fiecare coltisor de lume am dat peste ceva 
nemaivazut, dar cea mai ciudata tara pe care 
am vizitat-o pana acum este fara discutii 
Japonia. Daca vrei sa treci mai usor peste 
socul cultural iti recomand sa vizionezi cateva 
documentare, în special serialul produs de 
BBC intitulat Japanorama. Iti garantez ca dupa 
aceea îti va fi mult mai usor sa te obisnuiesti 
cu toate bizareriile de pe aici, care nu-mi dau 
seama nici acum daca sunt amuzante sau 
socante. Sa va povestesc cu ce ciudatenii m-
am confruntat pe acolo. 

Metroul japonez  

Cu siguranta ati vazut filmulete sau imagini cu 
metroul din Japonia care este atat de 
aglomerat in timpul orelor de varf, încat au 
trebuit sa angajeze niste oameni care sa te 
împinga în interiorul metroului pentru ca usile 
sa poata fi închise. Ei bine, asta nu e singura 
ciudatenie. Exista cateva trenuri care au 
vagoane dedicate, exclusiv femeilor. De obicei 
este vorba de primul vagon, care este vopsit 
în roz aprins si pe care scrie clar, chiar si în 
limba engleza „woman only”. Asta pentru ca în 
aglomeratia aceea de nedescris te pomeneai 
cu tot felul de pipaieli “întamplatoare”, asa ca 
femeile au depus plangere, iar statul a hotarat 
sa introduca aceste vagoane speciale pentru 
a le proteja. Ciudatii care iubesc acest sport 
(pipaitul femeilor în metrou) nu au de ce sa se 
planga pentru ca exista cluburi pentru adulti cu 
camere special amenajate sa arate exact ca 
un vagon de metrou, unde niste hostese se 
lasa pipaite pentru niste sume deloc modeste. 

 

Cluburile Host Male  

Japonezii sunt niste fiinte care iti pot construi 
cele mai complicate tehnologii, dar cand vine 
vorba de viata personala si sociala – au mari 
probleme. Barbatii sunt timizi si reci, femeile 
tanjesc dupa o vorba buna si dupa un 
compliment fie el si nesincer. Oamenii nu se 
privesc in ochi, iar a intra în vorba cu o 
persoana straina este considerat foarte 
nepoliticos. Peste tot vezi grupuri de colegi de 
munca care isi iau ramas bun dupa 2-3 beri 
baute împreuna sau dupa o ora de karaoke 
într-unul din sutele de baruri de profil din 
Tokyo. Se despart rece si distant cu înclinari 
politicoase de la jumatate trunchiului. Fara 
atingeri de mana, fara pupaturi pe obraz. Un 
Sayonara rece precum berea consumata 
impreuna. Nu îsi fac vizite acasa si nu îsi scot 
sotiile decat la petrecerile oficiale ale firmei. Si 
pentru ca barbatii japonezi nu sunt prea 
galanti si nu-si prea manifesta afectiunea, au 
fost inventate cluburile numite Host-Male. Aici, 
femeile dornice de atentie platesc niste tineri 
japonezi atragatori sa fie draguti cu ele, adica 
sa le zambeasca, sa glumeasca cu ele si sa le 
toarne sampanie în pahare. Majoritatea 
cluburilor de acest gen se afla în cartierul 
Kabukicho, un fel de «red-district » nippon. In 
fata acestor host male club-uri sunt aliniati 
baieti tineri pusi la patru ace care încearca sa 
convinga femeile sa intre sa bea si sa 
petreaca alaturi de ei. 

Maid caffee  

In timp ce femeile frecventeaza cluburile de tip 
Host Male, barbatii se dau in vant dupa Maid 
Caffee. Aceste cafenele fac parte din localurile 
de tip Cosplay si se adreseaza nu doar 
tinerilor, ci tuturor fanilor otaku (un fel de 
tocilari pasionati de jocuri de tot felul). Aici, 
oaspetii sunt întampinati de fete dragute si 
tinere imbracate în uniforme de servitoare sau 
in unforme de scolarite, care le adreseaza 
cuvinte gen: „Bine ati venit acasa, stapane” 
sau „Cu ce va pot servi azi, stapane”.Cele mai 
multe cafenele de acest tip se afla în zona 
Akihabara, care poarta numele de ”orasul 
electric”. 
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Dormitul pe apucate  

Japonezii muncesc mult si se odihnesc putin. 
Asa ca sa nu te mire daca ai sa-i vezi dormind 
pe unde apuca. Si cum drumurile cu metroul 
sunt destul de lungi, se folosesc de acestea 
pentru a mai trage un pui de somn. Nu 
exageraz deloc cand spun ca de fiecare data 
cand urcam intr-un vagon de metrou, aproape 
jumatate din calatori erau retrasi în lumea 
viselor. Intr-o dupa-amiaza cand ma plimbam 
pe plaja, am vazut o tanara scolarita care 
dormea nestigherita într-o pozitie tare 
incomoda si dupa vreo ora de plimbare am 
gasit-o fix în acelasi loc în aceeasi pozitie. 
Pentru ca taxiurile sunt exorbitant de scumpe, 
tinerii care au pierdut ultimul autobuz sau 
metrou (majoritatea circula doar pana la 
miezul noptii) prefera sa se refugieze într-un 
internet-cafe unde raman pana a doua zi 
dimineata cand incep sa circule mijloacele de 
transport in comun. 

Toalete japoneze 

Daca nu citesti instructiunile, iti ia ceva 
timp sa iti dai seama la ce folosesc toate 
butoanele care, odata accesate, spala, 
usuca si parfumeaza. Au si butoane de 
“sunet de tras apa” cu volum reglabil, 
muzica si colac cu temperatura reglabila. 

Love-hotel si Capsule hotel  

Nici cand vine vorba de hoteluri, nu-s prea 
conventionali. Ma refer in special la 
hotelurile tip capsula si la love-hotel. 
Japonia este singura tara unde gasesti 
love-hoteluri la tot pasul. Multe au diverse 
teme, in functie de preferintele sau 
fanteziile fiecaruia. Este vorba de niste 
hoteluri in care discretia e cuvant de 
ordine, unde indragostitii se pot refugia 
pentru o ora, doua... sau daca platesc mai 
mult..., chiar pentru toata noaptea. Si 
exista ciudat de multe asemenea hoteluri 
într-o societate in care daca te uiti prea 
insistent la o femeie, risti sa primesti o 
amenda. 

Hotelurile capsula 

Sunt la polul opus, adica pot fi folosite de 
singura persoana. Ele arata foarte high-
tech si sunt destul de ieftine, dar cu 
siguranta nu sunt recomandate celor 
claustrofobici. Nu de alta, dar iti vei 
petrece toata noaptea intr-un fel de 
container de marimea unui pat de o 
persoana, in care libertatea de miscare iti 
este ingradita.Aceste hoteluri au fost 
inventate pentru japonezii care pierdeau 
noaptea prin oras si care aveau nevoie de 
un loc de odihna pana la aparitia zorilor, 
dar sunt folosite in prezent si de turistii 
care vor sa economiseasca niste bani sau 
sa traiasca o experienta inedita. Un pat 
costa intre 30-50 de dolari pe noapte, iar 
majoritatea hotelurilor de acest gen sunt 
doar pentru barbati. 

Salile de jocuri (pachinko) si barurile de 
karaoke 

Nici distractia japonezilor nu seamana cu 
cea Europa. O mare placere a barbatilor e 
aceea de a frecventa Pachinko, adica Săli 
de jocuri electronice, in care pierd ore in 
sir. Cand intri intr-un asemenea loc, care 
are de obicei cateva etaje, ai sa vezi zeci 
de barbati aliniati (sau alienati?) care sunt 
atat de absorbiti de jocul pe care il joaca 
incat nu observa nimic in jurul lor. Si nu 
vorbesc de copii sau liceeni, ci de oameni 
de toate varstele. Si sa nu va inchiputi ca 
cei care castiga primesc vreun ban. In 
Japonia sunt interzise jocurile de noroc, 
asa ca daca ai castigat ceva la vreuna din 
masinariile respective, esti recompensat 
cu tot felul de obiecte, jucarii, animale de 
plus, dulciuri sau câte si mai câte. 
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Karaoke 

Este un fel de sport national al Japoniei. 
De karaoke ati auzit cu siguranta, dar 
spatiile rezervate acestei pasiuni japoneze 
nu sunt asa cum cred ca vi le imaginati. 
Adica nu ai sa vezi o sala imensa in care 
oamenii se dau pe rand in spectacol in fata 
unei multimi care îi incurajeaza sau fluiera, 
ci niste cabine mai mici, in care incap, 
uneori, doar 2 -3 persoane. Acestea sunt 
inchiriate cu ora (in jur de 10 dolari de 
persoana), iar dupa ce ai platit primesti 
doua microfoane si ai la dispozitie un set-
list de unde pot alege cam orice melodie iti 
trece prin cap. Intre timp poti comanda 
bautura sau niste gustari, iar la finalul 
fiecarui cantec, aparatul îti da cate o nota 
in functie de cat de bine ai cantat. Aceasta 
distractie e foarte populara in Japonia, asa 
ca nu m-a mirat deloc cand am auzit ca 
sunt peste 100000 de sali de karaoke in 
toata tara. 

Festivalul penisului  

Ei bine da, japonezii au si un festival al 
penisului, care se sarbatoreste anual in 
orasul Kawasaki, in prima duminica din 
aprilie. Nu este o gluma de 1 aprilie, iar 
aceasta ceremonie isi are originea tocmai 
prin secolul al XVII-lea si are ca scop 
invocarea spiritelor care se ocupa de 
feritilitate, armonie si noroc. In timpul 
ceremoniei este expus un mulaj al 
organului reproductiv masculin in jurul 
caruia oamenii se roaga pentru ceva: 
prostituatele sa fie ferite de boli cu 
transmitere sexuala, cei casatoriti pentru 
fericire si armonie in mariaj, iar oamenii de 
afaceri pentru succes. Din Tokio in 
Kawasaki se ajunge foarte usor, in maxim 
30 de minute, cu trenul. 

 

 

Padurea sinucigasilor 

Si daca ce am spus pana acum nu vi s-a 
parut prea ciudat, atunci ce ziceti de asta: 
japonezii au o padure a sinucigasilor! Este 
vorba de Padurea Aokigahara, aflata la 
nord-vest de muntele Fuji, locul unde au 
fost descoperite numeroase cadavare (in 
jur de 100 pe an). In momentul de fata, 
padurea a fost decorata cu camera de luat 
vederi la intrare si cu tot felul de pancarate 
in limba engleza si japoneza prin care esti 
informat ca viata merita traita. 

Moda japoneza 

Moda japoneza e un subiect cu totul 
aparte despre care as putea sa scriu un 
articol separat. Pentru ca in Japonia am 
vazut oameni imbracati in cele mai ciudate 
tinute posibile, in costume in care nu cred 
ca ai putea sa te plimbi linistit prin alta tara 
fara sa intoarca toata lumea capul dupa 
tine. Cele mai tari costume le gasesti in 
zona Harajuku, care este una din atractiile 
de neratat ale Tokio-ului. Toaletele 
tinerilor care-si fac veacul pe aici par 
inspirate din filme Sf sau de epoca si sunt 
accesorizate cu machiaje extravagante si 
coafuri sofisticate de catwalk. Ai impresia 
ca ai nimerit la o prezentare de moda 
haute-couture sau in mijlocul unei concurs 
de cosplay de la vreo conventie Comic 
Con. In fiecare duminica, sute de tineri fac 
parada imbracati in costume care mai de 
care mai speciale si asteapta sa fie 
remarcati de producatori de showuri tv. 
Unele fete arata exact ca niste papusi 
scoase din cutie, scopul final al acestei 
deghizari fiind sa arate cat mai “Kawaii” 
(dragut, dulce). Exista zeci de stiluri si sub-
stiluri, cele mai cunoscute purtand 
denumiri gen gothic Lolita, punk Lolita, 
gyaru, kogal, visual key s.a, iar marfa se 
gaseste pretutindeni, in special pe 
renumita strada Takeshita-Dora. Am mai 
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observat un fenomen bizar. Tinerele 
japoneze nu mai au lookul clasic (par lung 
si negru, ten alb, privire sfioasa) cu care 
suntem noi obisnuiti. Multe dintre ele sunt 
obsedate de imaginea vedetelor 
americane pe care incearca sa le copieze 
in cel mai mic detaliu. Asa ca se vopsesc 
blond sau roscat, isi incretesc parul, isi 
lipesc gene false si imbraca niste tinute pe 
care le vezi doar prin video-clipuri 
americane. 

Obiceiuri 

Peste tot pe unde am fost, inclusiv prin 
marile oraşe, aproape că nu vezi coşuri de 
gunoi. Sunt rarisime. Nici măcar în 
luxoasele vagoane de cale ferată, de o 
curăţenie incredibilă. A arunca gunoiul tău 
într-un coş public e socotită o treabă 
dubioasă. În tren, dacă un japonez 
mănîncă o portocală, scoate o punguţă de 
plastic, pune acolo cojile şi le ia cu el. 
Când coboară din tren, însoţitorul de 
vagon stă la uşă cu un sac de plastic, să 
le ia pungile. Stupoare. Foarte puţini lasă 
acolo resturile. Spun că e nepoliticos să 
dai cuiva resturile tale (de obicei, străinii 
lasă pungile). De foarte multe ori le duc 
acasă şi le pun în sacul lor de deşeuri, 
sortate, desigur. În mentalitatea lor, 
gunoiul e o treabă intimă, a fiecăruia, 
trebuie discret rezolvată. Am făcut pariu cu 
un coleg că într-o oră de plimbare nu 
găsim pe jos un muc de ţigară. Şi n-am 
găsit. E o plăcere să trăieşti într-o 
asemenea ţară, printre asemenea oameni. 

La Tokio, am urcat din greşeală în trenul 
superexpres spre Hiroshima. Era 
destinaţia dorită, dar aveam bilet mai 
ieftin, de expres. Stăteam comod în scaun, 
când a venit controloarea. S-a uitat la bilet, 
după care, printr-un gest graţios a 
îngenuncheat în faţa mea. Am înlemnit! Şi 
a cerut scuze! Mi-a explicat în engleză că 

am greşit trenul. S-a uitat pe o minusculă 
tabletă electronică, spunându-mi că 
trebuie să cobor peste cinci minute, şi 
peste alte trei voi avea tren, conform cu 
biletul meu. Şi mi-a restituit biletul, 
zâmbind, ţinându-l cu ambele mâini. Şi iar 
şi-a cerut scuze. După care s-a ridicat, a 
făcut o plecăciune şi a plecat, cu paşii 
aceia mărunţi şi graţioşi pe care îi vedem 
în filmele lor. 

Am întrebat un prieten japonez de ce 
doamna a îngenuncheat în faţa mea. M-a 
lămurit. Eu stăteam în scaun, iar ea voia 
să-mi vorbească. La ei, a vorbi de sus 
cuiva este o mare impoliteţe. La fel de 
nepoliticos este să dai ceva cuiva cu o 
singură mână. Un lucru se oferă numai cu 
două mâini. Chiar dacă e vorba de un bilet 
de tren. 
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