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 Am făcu
noi – o şco
maturitate a î
gândesc la  is
de istoria, res
am avut un 
marea majori
puşi la index
puteam avea
pentru că la 
elibereze de 
Totuşi, să ne 
neutre faţă 
matematica, 
corespunzătoa
complicate şi 
 Fac totu
ruşi şi soviet
important în 
Lodâghin, Po
importanţi pe
este faptul că
se găsise încă
 

                                  

O nouă şi 
continuă 
OVOCARE!
  Joi  a  lunii 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   

    

          
    

                                        

             

                                        

ŞCOALA NOASTRĂ? 
NAE ENESCU

un secol” începeam şcoala cu un
vea pe primele trei pagini figurile regelui
 mamă Elena şi a lui Petru Groza, prim-
tunci al României postbelice. Peste 15

 perioada şcolarităţii cu examenul de
 1961 şi plonjam în viaţă cu speranţe
 realizarea profesională şi nu numai… 
t în loc de liceu – cei mai mulţi dintre
ală medie, după care examenul de
nlocuit bacalaureatul. Dacă stau să mă
toria RPR de Mihail Ralea, la manualele
pectiv geografia URSS, la faptul că nu
manual de limba română, pentru că

tate a făuritorilor culturii noastre erau
, îmi zic: astea erau vremurile şi nu
 o alternativă la situaţia de atunci,
răsărit se aflau cei ce încercau să ne
tot ceea ce era simţire românească.
reamintim manualele care erau cumva
de spiritul naţional, cum ar fi
fizica, chimia etc şi care erau
re pregătirii noastre şcolare. Nu erau

se putea învăţa lejer după ele. 
şi o paranteză pentru galeria de savanţi
ici care descoperiseră cam tot ce era
lumea ştiinţifică: Polzunov, Iablocicov,

pov şi care ne erau serviţi ca cei mai
 care i-a avut omenirea. Ca o anecdotă
 razele X se numeau aşa, pentru că nu
 savantul rus care să le fi descoperit. 
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Alta, de care mi-am adus aminte mai 
deunăzi, este adoptarea lui Leonhardt 
Euler ca savant rus; de fapt el a trăit la 
Petersburg de la 26 ani pâna la moarte, 
fiind îngropat chiar acolo. 
 Lectura individuală (sau 
particulară) pe care eram “obligaţi” s-o 
parcurgem în timpul liceului ne-a trezit, 
la mulţi dintre noi, pasiunea pentru 
literatură de mai târziu, posibilitatea de 
a avea un vocabular bogat, astfel încât 
să ne putem exprima cu uşurinţă 
gândurile, ideile, dorinţele etc. Fiecare 
dintre colegii noştri este degajat în 
exprimare, cei mai mulţi nu folosim 
cuvinte “parazitare” şi exprimarea 
noastră este decentă, cu excepţia 
(scuzabilă de altfel) momentelor de 
iritare etc. 
 Dar să lăsăm astea, pentru că 
indiferent ce am învăţat ne-a folosit mai 
târziu, iar facultatea noastră a fost de 
cea mai bună calitate. Nu aveam cărţi, 
dar luam cu asalt bibliotecile, iar 
pregătirea inginerească teoretică şi 
practică pe care am primit-o ne-a dat 
posibilitatea să devenim buni ingineri 
după absolvirea facultăţii. La 
definitivarea pregătirii noastre a 
contribuit şi perioada de stagiatură, 
care ne-a completat necesarul de 
cunoştinţe practice. 
 Chiar dacă în facultate am fost 
obligaţi să învăţăm aspecte false privind 
politica, economia şi viaţa în general, 
acestea nu ne-au marcat compor-
tamentul ci, din contră, ne-au convins 
că există un alt adevăr pe care-l 
intuiam şi pe care acum putem să-l 
percepem fără idei preconcepute. Ne 
dăm acum seama că nici o societate nu 
este perfectă, dar nici o alta nu este mai 
aproape de om decât o societate bazată 
pe democraţie. Dacă ne referim la cei 
care au iniţiat democraţia, atenienii, 
ştim că nici lor nu le-a fost utilă în toate 
ocaziile, mai ales când erau obligaţi să 
şi-o păstreze prin luptă. Poate tocmai în 
aceste situaţii beligerante apare 
supremaţia unui regim totalitar faţă de 
cel democratic… 

 Sper că nu v-am plictisit prea tare 
cu acestă aiuristică introducere, pentru 
că titlul este legat de şcoală. Perioada 
de tranziţie “fără limite previzibile” pe 
care o parcurgem a avut asupra şcolii 
un efect dezastruos. În săptămâna de 
sfârşit a lui noiembrie am avut la 
Academia de Ştiinţe Tehnice din 
România o “masă rotundă” cu titlul 
semnificativ “Şcoala, încotro?”. Deci, la 
aspectele negative din învăţământul 
românesc meditează şi alţii. Poate 
societatea civilă să mai poată cumva 
opri şcoala românească din căderea 
liberă în care se află în prezent, că 
dinspre partea guvernanţilor, slabă 
nădejde! Ce exprim în continuare nu 
sunt numai opiniile mele, dar şi a unui 
număr mare de cadre didactice de la 
toate etapele de şcolarizare din ţara 
noastră. 
 Eu sunt la a treia parcurgere a 
cursurilor şcolare; după fetele mele 
urmează acum nepoţii, care au ajuns în 
clasa a 8-a. Mă uit la ei şi mă întreb 
dacă eu aş fi făcut faţă cunoştinţelor pe 
care le primesc ei acum. Nu mai 
vorbesc de matematică, fizică, chimie pe 
care o minte normală nu le poate 
cuprinde. Programele şcolare s-au 
îmbogăţit de la etapă la etapă, 
cunoştinţele care li se transmit elevilor 
sunt atât de numeroase şi complicate 
inutil, încât nu le-ar ajunge toată ziua 
să şi le însuşească. În schimb, copiii 
sunt mulţumiţi pentru că au acasă 
calculatoare cu care-şi pierd vremea 
jucând jocuri imbecile. Anul ăsta 
nepoţilor mei li s-a limitat timpul 
petrecut în faţa calculatorului, pentru 
că urmează admiterea la liceu. Dar cum 
se face aceasta? 
 Până anul acesta se susţinea la 
terminarea gimnaziului un test de 
capacitate la română, matematică şi, la 
alegere, istorie sau geografie. De anul 
acesta se vor susţine în cele două 
semestre ale clasei a 8-a teze (de 2 ore) 
cu subiect naţional, la aceleaşi materii 
ca la examenul de capacitate. 
Subiectele sunt unice pe ţară şi vor fi 
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trase din “căciulă”  în dimineaţa zilei 
programate. S-au dat pe internet 
mostre de subiecte şi baremuri pentru 
toate materiile, dar, după părerea mea, 
sunt mai grele decât cele ce  s-au dat 
până acum la capacitate. Funcţionarii 
de la minister s-au întrecut probabil 
între ei ca să arate cât de deştept este 
fiecare. 
 Copiii nu mai citesc mai nimic 
dincolo de cărţile şcolare, astfel că 
exprimarea lor este defectuasă şi 
săracă. Dacă-i întrebi ceva, marea 
majoritate încep cu “deci”, după care 
urmează un ăăăă…Asta nu-i 
deranjează, pentru că mulţi crainici de 
radio şi televiziune fac greşeli de 
exprimare. Nepoţii mei îl admirau pe 
Becali, care este troglodit, dar are bani 
mulţi! Acum şi-au mai schimbat 
opţiunile şi ar vrea să devină manageri. 
Dar i-am lămurit că fără o specialitate 
anume  nu se ajunge manager, decât la 
tăiat frunză la câini… Le-am spus că cei 
mai buni manageri din lume au 
pregătire inginerească. Cred că le-am 
dat subiect de gândire, măcar pentru 
câteva minute!  
 Ce se întâmplă însă cu 
învăţământul universitar? Mai întâi 
cadrul legislativ este în continuă 
tranziţie, la fiecare nou mandat 
guvernamental se vine cu idei proprii, 
deci nimic nu este stabil în şcoala 
noastră.  A mai venit şi convenţia de la 
Bologna care a stabilit desfăşurarea 
învăţământului universitar pe două 
trepte, cumva ca în USA, dar fără 
tradiţia şi experienţa celor de acolo. Ce 
au făcut profesorii noştri universitari 
care au avut sarcina să realizeze noile 
planuri de învăţământ, valabile numai 
la universităţile de stat? Mai întâi 
trebuie precizat că în toate facultăţile 
noastre de inginerie, că la astea mă 
refer în principal, conducerile sunt 
formate din cadre didactice de la 
materiile de specialitate, deci s-a lovit în 
materiile din primii ani, cele care 
formează baza studiului de mai târziu. 

Acestora li s-a redus nepermis de mult 
numărul de ore, fiind în acelaşi timp 
deplasate spre primele semestre de 
şcoală. Oamenii serioşi de la Medicină 
şi Arhitectură nu s-au raliat la 
hotărârile de la Bologna şi au rămas pe 
vechiul sistem, adica 6 ani. La celelate 
facultăţi s-a renunţat la un an, urmând 
ca specializarea să se facă la cursurile 
de Master de 1,5 ani -  dacă se urmează 
aceeaşi specialitate ca în primii 4 ani - 
sau de 2 ani  - dacă se preferă altă 
specialitate. Dar profesorii care au 
alcătuit planurile au păstrat aproape 
neschimbat numărul de ore alocate 
specialităţii, fără să se mai gândească 
ce vor preda ulterior la cursurile de 
master. Am întrebat un coleg decan 
dacă s-a gândit ce vor mai preda la 
master; mi-a răspuns ca nici el nu ştie. 
Totul este ca acum, în perioada de 
tranziţie de la 5 la 4 ani să existe ore 
suficiente pentru profesorii de la 
cursurile de specialitate. Probabil că la 
master vor repeta ce se predă acum în 
anii 3 şi 4. Nenorocirea este că la multe 
materii nu mai există o succesiune 
logică a cunoştinţelor care trebuiau să 
se predea la materiile care le preced, 
aşa că studenţii nu mai pricep nimic. În 
primul semestru din anul I se predă 
matematica în paralel cu mecanica, 
fizica etc. La studenţii la care predau eu 
mecanica şi unde este nevoie de calcul 
vectorial, ecuaţii diferenţiale etc, le dau 
nişte pagini-breviar cu elementele de 
matematică de care au nevoie ca să 
priceapă cât de cât. 
 Iată alte câteva aspecte din 
Politehnică: bibliotecile sunt goale; la 
curs sunt câţiva studenţi, marea 
majoritate se ocupă cu altceva; mulţi 
studenţi au serviciu, iar alţii pur şi 
simplu îşi petrec timpul în baruri sau în 
alte locuri călduţe. Din cauză că nu 
învaţă decât după notiţe, pe care nu le 
au, studenţii formeză cozi mari la 
copiatoarele de tip xerox, pe care le 
preferă în locul prezenţei la cursuri. 
Există cursuri tipărite la toate materiile, 
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dar acestea nu se mai cumpără, chiar 
dacă nu sunt foarte scumpe. Banii se 
folosesc pentru scopuri mai plăcute. La 
curs vin şi studenţi drogaţi, care fie 
dorm, fie caută prin genţile colegilor 
după banii de care au continuă nevoie. 
Se fură din amfiteatre în principal 
telefoane mobile de calitate, pentru că 
se pot vinde mai uşor. S-au furat 
telefoane chiar şi asistenţilor noştri. 
 Se poate trece dintr-un an în 
următorul cu 4 restanţe, dacă se obţin 
punctele de credit limită  (cam 40 din 
60) la celelalte materii. Din această 
cauză, an de an un mare număr de 
studenţi nu-şi pot susţine examenul de 
licenţă pentru că ajung cu restanţe din 
anii mici în anul 4, la care este greu să 
ia notă de trecere. Încă mai avem anul 4 
şi 5 în lichidare, deoarece “studenţii de 
Bologna” au ajuns abia în anul al 3-lea. 
 Practică nu se prea mai face, 
deoarece intreprinderile fiind 
particulare (cele care mai au profil 
mecanic) nu sunt interesate să aibă 
studenţi la practică. Nici cele de alt 
profil nu sunt mai înţelegătoare cu 
admiterea de studenţi la practică. 
 Deoarece nu mai există repartiţii 
în producţie, intreprinderile interesate 
în angajarea de ingineri organizează 
aşa-zise “târguri de joburi” în holul 
mare al Politehnicii, unde se încearcă 
racolarea unor viitori ingineri dintre 
absolvenţii anului 5. După absolvire se 
practică susţinerea de interviuri pentru 
angajare, la care proaspeţii absolvenţi 
au puţine şanse. Mulţi dintre ei se 
angajează la firme de comerţ, devin 
dealeri în vânzarea de maşini, utilaje 
etc, fără să ştie, de multe ori, la ce 
serveşte maşinăria pe care o oferă 
clientului. Şi aşa mulţi schimbă 
patronul de câteva ori în primul an, 
pănă ce mai dobândesc ceva experienţă 
şi se stabilesc pe un timp mai 
îndelungat la un loc de muncă. Poate 
este bine aşa, dar foarte mulţi 
absolvenţi de inginerie vor practica 
meserii pentru care nu s-au pregătit, 

astfel că procentul celor “realizaţi” în 
inginerie este foarte mic. 
 Din cauza pregătirii slabe a 
liceenilor şi a tentaţiei tot mai scăzute 
de a munci pentru a deveni inginer, 
doar la facultăţile de Automatică şi 
Calculatoare, Electronică şi la secţia de 
Automobile de la facultatea de 
Transporturi se mai dă concurs de 
admitere. Restul facultăţilor dau numai 
concurs de dosare.  
 Unul dintre colegii noştri mă 
întreba dacă mai sunt profesori-
somităţi în Politehnica de astăzi. Am 
stat să mă gândesc bine înainte să 
răspund  negativ… Sigur, sunt profesori 
buni, bine pregătiţi, dar nu mai avem 
academicienii cu faimă de pe vremuri 
(ale noastre). Dacă unii dintre ei mai 
sunt în viaţă, niciunul nu mai este în 
activitate. Mai rămâne faima lor care 
este amintită la festivitatea de 
deschidere a anului universitar sau la 
sărbătoarea prilejuită de “ziua porţilor 
deschise” care are loc în jur de 10 mai 
în Politehnică de câţiva ani incoace. 
 Eu mă cam pregătesc să închei 
activitatea didactică cu o nemulţumire 
în suflet. Multe dintre cadrele didactice 
care vin în urma noastră nu mai sunt 
interesate de pregătirea solidă a 
viitorilor ingineri, ci de statutul lor de 
cadre didactice universitare, care îi 
ajută să găsescă alte joburi colaterale. 
Asta este… 
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RADU GRUIA 

        Exact acum doi ani, mă refer la 
ianuarie 2006, un eveniment-reper a 
determinat începutul preocupării mele 
pentru apariţia revistei noastre. Ini-
ţiatorul a fost, (cine ar fi putut fi?), 
Adrian Popa. Iar evenimentul cu 
pricina, revelionul 2005-2006 de la 
hotelul lui Calypso din Eforie Nord. Îmi 
amintesc şi acum figura plină de 
dezamăgire şi frustrare (da, da, chiar 
aşa !) a lui Adrian când, întors de la o 
plimbare pe malul mării, îmi reproşează 
cu năduf absenţa de la şedinţa !!?? 
comitetului....., deoarece „ eu am nevoie 
de tine şi tu te duci la plimbare !” 
Ei bine, avea nevoie de mine pentrucă 
trebuia să rezolve o problemă spinoasă : 
editarea Monografiei 2006. (Cartea 
Albastră) Care trebuia pregătită , adică 
colectate materialele, redactate şi 
trimise la tipar în timp util pentru 
aniversarea celor 45 de ani de la 
absolvire.  M-a întrebat întâi dacă , 
având în vedere că dispun de mijloacele 
necesare, n-aş vrea să mă ocup de 
redactarea revistei ? Desigur discuţia   
s-a purtat după ce s-a mai calmat.  Am 
răspuns că n-am mai făcut aşa ceva şi 
i-am promis că am să mă gândesc, 
nefiind sigur  dacă pot reuşi, sau nu. 
Întors acasă m-am apucat să mă „joc” 
pe calculator, cu programele pe care le 
aveam, pentru a-mi da seama ce pot 
scoate şi la ce nivel grafic. Am făcut 
câteva variante de machete de pagină, 
am încercat să reproduc modelele 
grafice „consacate” , mi-am stabilit 
opţiunea de „fonturi”, formatul de text, 
inserarea pozelor, etc. şi.....pentru ca, 
pe prima pagină, caseta rezervată 
editorialului să nu rămână albă, am 
scris şi un text, primul, intitulat „La 
cumpăna anilor”. Textul a apărut în 
primul număr din 2006 iar numele 
meu, în caseta redacţională. Şi uite aşa, 
„mi-am găsit beleaua”, cum zice 
românul. 

 Au trecut doi ani. Între timp, deoarece 
Corina s-a ocupat intens de editarea 
unui album , cuprinzând un volum 
impresionant de grafică de înaltă 
calitate, am preluat integral editarea 
celor zece apariţii anuale ale revistei.  
Exceptând relatările consacrate întâlni-
rilor lunare, unul dintre subiectele 
cărora le-am acordat o atenţie 
prioritară, a fost  participarea noastră la 
aceste reuniuni, în special şi la 
evenimentele din cadrul asociaţiei, în 
general. 
M-a preocupat găsirea unei motivări 
rezonabile a realităţii participării alea-
torii la evenimentele respective. Am 
scris despre subiect în cuprinsul 
rubricii din numerele 6-7 / 2007 ale 
revistei. Am încercat să surprind 
fenomenul atât din punct de vedere 
calitativ cât şi cantitativ. Fără să revin 
în detaliu, aş vrea să reiau numai 
concluzia  de atunci şi anume că cei 
care participă o fac pentru că împăr-
tăşesc o stare de confort spiritual sau, 
cu alte cuvinte, se simt bine şi au 
nevoie de această stare pentru propriul 
lor tonus. I-am botezat atunci G44 şi 
am făcut  chiar şi un „desen de 
ansamblu” al grupului. ( Scuze, dar am 
fost şi am rămas un inginer din R&D. 
Mă rog, acum în retragere, cum zic 
militarii). Se pare că m-am apropriat de 
adevăr, deoarece la ultima noastră 
întâlnire, care a avut loc la 31 ianuarie 
ac. tot la Select, urmare instituirii de 
facto a unei stări circumstanţiale, am 
fost obligat să solicit plenului, un vot de 
încredere pe subiect! Aşa dar, utilizarea 
celui mai cunoscut instrument din 
panoplia democraţiei ca sistem, a 
consemnat unanimitatea de opinii, 
exprimată prin DA,  răspuns la 
următoarele întrebări : 

• Sunteţi de acord cu activitatea 
asociaţiei noastre ? DA sau NU. 

• Suntem prieteni sau numai 
colegi ? DA sau NU. 

Desigur, rezultatul nu trebuie extra-
polat la nivelul întregii promoţii.   
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Validitatea sa este limitată la nivelul 
„eşantionului” votant. Este absolut 
firesc să existe şi alte opinii, mai ales 
când ne referim la colegii de departe. 
Acolo sunt de aşteptat reacţii de 
simpatie, recunoaştere, sau de ce nu , 
chiar opinii critice. Dar oricum, se pare 
că adevărul exprimat la Bucureşti, se 
bucură de recunoaşterea majorităţii 
celor interesaţi. 
 

Fotocronica ianuarie 2008. 
 

Mihaela Tihan şi Nae Enescu 

 
Coca Dumitru 

 

 
Luci şi Adrian Popa 

 
Mircea Zainea 

 
adu Stoian, Pompilică Albu,  Dan Şte- 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

R
fănescu. O scurtă dezbatere. 
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Nina Olaru şi Gabi Gheorghe.Atenţie 
dispersată. 

Ani Vanca şi Corina Firuţă. Studii pe 
documente..... ilustrate. 

 
Vali Gheorghe şi Mirel Vanca.Studiu de 

expresie. Nu la IATC, la Select, clasa 
Profesorului..De Spiritus! 

 
 

 
Ileana Gruia şi George 

Caragea.Descendenţa elenă.Cu toate 
consecinţele ! 

Marian Grădişteanu. Un vechi prieten 
de-al meu. Întors de curând din Italia. 

 

Dan Mihălcescu. Campion la 
„deponderabilizare”. Ce-i drept,un pic 

forţată! 
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F
 Profesorul şi Pr e, Întâlnire cu 
Media. Subiecte de actualitate....  

Costel Marin. „Pronunciamento” 

   
Ileana Gruia şi Emilia Mihălcescu. 
Schimb de opinii asistat de Adrian Popa 

 
 
 

 

 

 
Adriana Dumitrescu, Nae Enescu şi 

Emil Dumitrescu. 

Ani Vanca,Vali Gheorghe şi Stănel 
Bone. Echipat pentru „marea” călătorie. 

Acasă, la Giurgiu! 

 
 

lorin Drăgănescu şi Ionel Stănescu 
eşedintel

  Adelina Bone şi Florin Drăgănescu. 
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ultima ach .Lucica 
scultă cu interes, iar Adrian „apleacă” 
rechea ....la telefonul mobil ! 

Adelina şi Stănel Bone. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ostel Constantin şi Lucica Popa. Se 
are că amândoi se distrează  

 pagină din albumul editat de Corina. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ileana spune un banc. Calipso îşi exibă  
iziţie... vestimentară

a
u
 

 
 
 
 

 

 

 
 
C
p
 
 

O
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                                                     DOWNSHIFTING*  

MIREL VANCA 

În luna martie anul trecut, am renunţat la un serviciu bine remunerat pentru a-
i recâştiga libertatea. Doream, din toată inima, să pot face ce vreau, să mă pot 

eplasa acolo unde îmi face plăcere. Habar n-aveam că am făcut un pas hotărâtor 
pre downshifting ! 

Odată liber, mi-am modificat ora de sculare, am început să-mi sorb mai pe 
 prietenii, să dau frâu liber 

hobby-urilor, să o ajut pe Any la bucătărie şi să fac din asta clipe de b
ă dorm o oră în fiecare după amiază şi să-mi prelungesc serile cât îmi face plăcere şi 

cât r

 
            Făcă
 
Am început să afectez mai mult timp lecturii, s

plimb în parc să admir natura, raţele să
şi pe mămicile lor (uneori, chiar pe bunicele lor). Nu-mi refuz nici o halb
o terasă, la umbra unui copac bă
mai dragi si apropiaţi mie. Închipuiţi-vă că

 
               Fermierul                                          Executat de nepot 

 

m
d
s

îndelete cafeaua, să schimb mai multe mesaje  e-mail cu
ună dispoziţie, 

s
ezist. Habar n-am avut că şi asta se  cheamă tot downshifting! 

torul de sarmale                                   Operator mixer 

ă văd un film dacă am chef, să mă 
lbatice şi pescăruşii, copii la locul lor de joacă  

ă de bere , pe 
trân. Merg mai des la ţară şi mă înconjor acolo de cei 

 şi asta se numeşte tot downshifting! 
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Mă las, din când în când, până şi cărat de Ani la un spectacol de operă, deşi nu 

este genul de spectacol după care mă dau în vânt. O fac pentru că mi-o pot permite 
acum: nu vin obosit de la lucru,  iau cunoştinţă din timp de subiectul operei 
respective şi de distribuţie, aşa încât acolo nu trebuie să fac altceva decât să ascult 
iar, din când în când, mă las pradă gândurilor mele. A doua zi dimineaţa dorm cât am 
chef. N-o să mă credeţi, dar şi asta tot downshifting este. 

 
Odată pe lună, mă întâlnesc cu foştii mei colegi la un 
restaurant, unde ne depănăm amintiri şi impresii, 
unde ne gratulăm unii pe alţii cu un „măi, ce  bine 
arăţi!”, unde comandă fiecare ce vrea şi bem din ce 
aduc cei ce îşi serbează zilele de naştere sau 

wnshifting.. 
Din când în când, odată sau de mai multe ori pe 

ting-ul este un stil de viaţă 
ofisticat, îmbrăţişat dintr-o varietate de 

       Perechea mea 
Încerc şi eu o definiţie porn ni 

care formează acest cuvânt compus.
„shift”, am aflat-o din dicţionar, 
cum poate”. Pornind de aici, iată 
gândiţi la prostii!)  la capăt, într-u  materiale modeste. 

Ideea este că dacă nu eşti scla
satisfacţiile spirituale şi dacă ai 
noi, pune pe primul plan relaţiile
în aer liber etc. Renunţă la s
bărbaţilor. Preţuiţi-vă perechea l
nu vă va fi mai bine .Nu cheltuiţ
sandale şi zece maiouri se poate
dacă maiourile nu ne maschează
faceţi abuz de sare, zahăr şi gră sloganul acesta?) Nu faceţi 
nici un fel de abuz! Abuzurile duc la obezitate, care, ne învaţă tot Aurora Liiceanu, 
poat

l că va 
bântuie problemele de conştiinţă. Dacă nu te bântuie astfel de fantome, eşti un om 

onomasticele, unde , într-un cuvânt, ne simţim bine. 
Vă asigur că ceea ce facem noi este do

an, facem câte o excursie, singuri sau în grup, din 
necesitatea de-a ne clăti ochii şi bucura spiritul. Şi 
asta-i tot downshifting ! 

După tot ce v-am spus până acum, nici n-ar mai 
fi nevoie să vă dau definiţia downshiftingului. O fac 
totuşi. Citez:: Downshif
simplu, nes
motivaţii cum ar fi: elevarea spirituală, nevoia de 
sănătate şi prietenie, pasiunea pentru mişcare şi 
natură. Am aflat despre el, citind pe Internet un 
articol cu această temă, scris de Aurora Liiceanu. O 
puteţi face şi voi. Merită! 

ind de la traducerea în română a celor doi terme
 „Down”, cum ştie toată lumea, înseamnă „jos”, 

înseamnă  „ a o scoate la capăt” sau „a se descurca 
definiţia mea: Downshifting înseamnă să o scoţi(nu vă 
n mod plăcut,  cu mijloace

vul valorilor materiale, dacă te atrag mai mult 
banii strict necesari, cum ar fi o pensie mărită de la 
 de prietenie, lectura, contemplaţia naturii, mişcarea 
tres! El erodează frumuseţea femeilor şi potenţa 

ângă care aţi îmbătrânit. Alături de nimeni altcineva  
i inutil pe haine! Cu o pereche de blugi, o pereche de 
 traversa o vară, ne asigură Aurora Liiceanu, chiar 
 corespunzător burţile, adaug eu. Nu vă îndopaţi! Nu 
simi! (Oare de unde  ştiu 

e fi materială, caracteristică pentru americani sau spirituală, caracteristică pentru 
indieni. Oricum, obezităţii materiale, preferaţi-i obezitatea spirituală, e mai „subţire”. 
Gândiţi, dacă nu vă e prea greu şi dacă nu sunteţi ardeleni,  un plan de acţiune pe 
termen lung. Asiguraţi-vă ceva de făcut pentru fiecare zi. Chiar dacă într-o zi baţi doar 
un cui, vei avea satisfacţia că ai făcut şi ceva util. Dar asta numai în cazu
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fericit. Amintiţi-vă pe cea mai importantă (aş zice şocantă) dintre cele opt fericiri: 
Fericiţi cei săraci cu duhul căci…….. Până la urmă, totul e să fii fericit şi reţineţi, una 
din modalităţi este  downshifting-ul !   

Reproduc un banc din articolul Aurorei Liiceanu, foarte sugestiv pentru ceea ce 
vrea să însemne downshifting-ul: 

„Când am citit despre downshifting pot să vă spun că mi-a venit în cap un banc 
destul de banal, de altfel, care prinde extraordinar de mult acest fenomen: un om sta pe 
malul mării şi cineva vine şi îi spune să îi prindă nişte peste, iar el îi spune că nu, pentru 
că stă pur şi simplu şi contemplă marea. Acesta îi spune: îţi dau bani şi nu o să mai ai 
barca asta prăpădita, o să îţi iei una mai bună. Tot nu vroia. Acesta începe să îi arate 
care sunt avantajele: dacă prinzi peşte mai mult cu barca cea buna o să poţi să îţi iei un 
vapor şi dacă îţi iei un vapor o să îţi poţi face o fabrică de conserve de peşte şi o să 
lucreze alţii pentru tine şi tu nu o să faci nimic. La care omul răspunde: şi acum ce fac?” 

 
*Simple living 
Simple living (or voluntary simplicity) is a lifestyle in which individuals consciously choose to minimize the 
'more-is-better' pursuit of wealth and consumption. Adherents choose simple living for a variety of reasons, 
including spirituality, health, increase in 'quality time’ for family and friends, stress reduction, conservation, social 
justice or anti-consumerism, while others choose to live more simply for reasons of personal taste or personal 
economy. 
 

 conform „Wikipedia English-The free Encyclopedia”.  Deoarece  

 

ZĂPADĂ....LA IERUSALIM ! 
JOEL OISHIA 

înainte, cu multă emoţie. Dar zăpada aici este un copil mic faţă de zăpezile cu care 
eram obişnuiti în România. Numai bine, Ozy.

 

 
          
 
 

NR.Definiţia termenului  ales  de către autor, 
    ilustrează pe deplin spiritul materialului, n-am  riscat  traducerea în limba  română în scopul evitării eventualelor 

distorsiuni semantice.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
O zăpadă în Israel ( locuri cu altitudine de peste 500 m) întrerupe activitatea 

acestor locuri pentru o perioadă de o zi sau două fiind o atracţie rară ( nu ninge în 
fiecare an). Lumea se bucură enorm şi se vorbeşte despre eveniment cu mult timp 
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 „COMUNISMUL... PENTRU DEBILII MINTAL” 

MIREL VANCA 
 
       Nu mi-am propus să vă ţin o lecţie de 
istorie a comunismului şi nici nu mă 
adresez vouă în calitate de debili mintali. 
Doresc să fac o scurtă cronică a specta-
colului de teatru cu piesa cu acelaşi nume 
scrisă de dramaturgul român Matei Vişniec 
şi jucată la Teatrul Naţional din Bucureşti. 
Mi-am propus ca de câte ori văd un 
spectacol de teatru fie el foarte bun, fie el 
foarte prost, să-i fac o cronică pentru uzul 
vostru. De ce? Păi, pentru a vă pune în 
situaţia să hotărâţi singuri dacă vreţi să-l 
vedeţi sau nu. Un spectacol bun merită 
totdeauna văzut. Un spectacol prost merită 
şi el, în câteva cazuri,  văzut.De exemplu 
dacă eşti   masochist şi-ţi face plăcere să te 
chinuieşti sau, dacă  vrei să aduni 
argumente ca sa-l desfiinţezi ,ulterior, pe 
autor. 

Desigur, acum aţi dori să vă spun, 
imediat, dacă acest spectacol a fost bun 

sau prost. Nu pot face lucrul acesta. Vă las pe voi să trageţi concluzia de cuviinţă, la 
sfârşitul cronicii. 

Acţiunea piesei se desfăşoară în Marea Uniune Sovietică , în plină epocă 
stalinistă, întru-un spital de „nebuni”. Am pus în paranteză cuvântul nebuni, pentru 
că, mi-a fost realmente foarte greu să-mi dau seama care dintre clienţii ospiciului erau 
nebuni şi care nu. Nici acuma nu-mi dau bine seama dacă nu cumva conducerea 
ospiciului - directorul, directorul adjunct, asistenta şefă -  nu erau mai nebuni decât 
pacienţii lor. Personajul principal al spectacolului a fost, fără îndoială, deşi nu a 
apărut nici odată pe scenă, însuşi marele Stalin. Portretul lui a dominat scena de la 
un capăt la altul al spectacolului, iar cuvântul „Stalin”, alături de cuvântul „căcat” au 
fost cel mai des rostite. Dacă, numai  asistenta şefă era în preajma orgasmului atunci 
când rostea sau auzea rostindu-se numele lui Stalin, toate personajele, fără excepţie, 
rosteau cuvântul căcat cu o savoare de nedescris. Aveai impresia că, de fiecare dată, 
aveau gura plină cu această  „delicatesă”. 

Aşa cum se cuvenea în epoca respectivă şi aici lupta de clasă era la ea acasă şi 
pacienţii erau împărţiţi odată pe baza unui criteriu „ştiinţific” în „debili lejeri”, „debili 
medii” şi „debili  profunzi”, iar a doua oară pe criteriul apartenenţei la o anumită clasă 
socială. Li se ţineau lecţii de istorie a PCUS (de unde şi titlul piesei) şi erau învăţaţi 
cântece patriotice. Pentru îndoctrinarea politică li s-a adus din afară un scriitor, un 
om de încredere al regimului, dar care s-a dovedit mai degrabă  „anti-revoluţionar şi 
subversiv” aşa cum l-a caracterizat directoarea adjunctă, la un pahar(mai multe 
pahare) de votcă. Judecaţi şi voi, după următoarea definiţie pe care o dă el utopiei: 
„Utopia e atunci când eşti vârât în căcat şi vrei să ieşi, iar tovarăşul Stalin nu mai vrea 
să conducă o ţară în care cineva să poată fi vârât în căcat.” 

Ce să vă mai spun? Păi ar mai fi de spus că m-a impresionat deznădejdea 
generală la auzul veştii morţii lui Stalin. Câţi au simulat şi câţi nu, nu mi-am putut da 
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bine seama. Asistenta şefă s-a spânzurat după aflarea veştii, deci ea, cu siguranţă,   
n-a simulat. Am uitat să vă spun că, în semn de omagiu adus tătucului, ea obişnuia 
să se reguleze cu toţi bărbaţii care l-au cunoscut personal pe Stalin. S-a regulat până 
si cu câţiva debili profunzi!!! ( Jalea care i-a cuprins pe toţi mi-a amintit că, în 1953, 
când a murit Stalin, cu o zi înainte mi-au fost scoase amigdalele, încât n-am putut să 
mă bucur cum ar fi trebuit la aflarea veştii.) N-o să vă vină să credeţi, dar în ospiciu 
era şi o aşa zisă „zonă liberă”, ţinută secretă de pensionarii ospiciului şi unde aveau 
loc ceremonii de tipul celor masonice. Mă întreb dacă cu asta, Vişniec n-a vrut cumva 
să ironizeze „zona liberă de comunism” din piaţa Universităţii anului 1990? Urât din 
partea lui dacă şi-a propus asta.  

Să vă spun şi care au fost vârfurile distribuţiei şi cine a fost regizorul 
spectacolului. Au jucat actorii: Claudiu Bleonţ (bun), Mircea Rusu (slab), Florina 
Cercel (foarte bună), Medeea Marinescu (excelentă), Sanda Toma (foarte bună) şi alţii. 
Regizor a fost Florin Fătulescu, care a pus în scenă acelaşi spectacol şi în America. 

Acum, vă rog să decideţi singuri dacă veţi vedea sau nu acest spectacol. 
În final, vă mărturisesc că vorbindu-se atât de mult despre Stalin, în timpul 

spectacolului mi-am adus aminte de un coleg de generaţie şi de  serviciu care obişnuia 
să spună: „Ce bine era pe vremea lui Stalin!” Lumea, consternată, îl întreba: „De ce?”. 
Răspundea: „Pentru că, atunci eram tineri.” 

   
.  
 

Întunericul este un termen creat pentru a 
explica absenţa totală a luminii. 

 
 
 
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Â 
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PRIETENIE ! 

      CORINA FIRUŢĂ 
 
        M-am tot gândit de-a lungul ultimilor ani, ce este, de fapt, prietenia. Noi suntem 
mai curând colegi sau ne putem numi şi prieteni?  Am convingerea ca subiectul ne 
preocupă pe toti! 
        Ieri am deschis din întâmplare o carte pe care am editat-o în 2003 şi ce credeţi? 
Dau peste capitolul “Despre prietenie”. Textul este scris de Ioan Cassian, care s-a 
născut în sudul  judeţului Constanţa de astăzi, a trăit între anii 360-435, s-a şcolit la 
Episcopia Tomisului şi a făcut carieră teologică la Roma. Este acceptat astăzi ca 
scriitor în literatura universală. 
Extrag câteva pasaje, care mi se par interesante pentru noi. Am putea spune că nu-i 
nimic nou sub soare!  
 ...“Sunt multe feluri de prietenie şi tovărăşie, care leagă neamul omenesc în diferite 
chipuri într-o unire mai deosebită .. Pe unii i-a legat în lanţurile prieteniei asemănarea 
sau identitatea de vederi, pe care le aveau cu oameni de afaceri, militari, artişti sau 
oameni de ştiinţă. Prin asemenea potriviri de gânduri şi sentimente se îmblânzesc chiar 
inimile înrăite, în aşa măsură încât şi tâlharii din păduri... se simt atraşi şi strâns uniţi 
şi prieteni... 
Mai este şi o altfel de dragoste, bazată pe legile firii şi ale înrudirii de sânge, prin care 
cei de acelaşi trib, soţi, părinţi, fii sau fraţi sunt din fire mai apropiaţi de ai lor decât de 
alţii. Acest lucru se observă nu numai la neamul omenesc, dar şi la păsări şi animale... 
încât nu se tem să înfrunte pentru ei chiar primejdia morţii.Dar toate aceste feluri de 
dragoste, pe care o vedem că este comună şi la cei răi şi la cei buni, şi la sălbăticiuni, nu 
pot rămâne neschimbate până la nesfârşit. Le rupe şi le desparte adesea depărtarea, 
timpul, neînţelegerile ivite în convorbiri, sau în ciocniri de interese...Dar în toate acestea 
există şi un fel de dragoste care nu dispare, fiindcă nu ia naştere nici din cunoştinţe, nici 
din raporturile de serviciu sau de câştig, nici din rudenie sau din alte motive, ci numai 
din asemănarea virtuţilor. Aceasta, zic, este cea pe care nici o întâmplare n-o 
micşorează, pe care nu poate s-o descompună sau s-o distrugă depărtarea în timp sau 
în spaţiu, dar nici măcar moartea n-o sfărâmă. Aceasta este adevărata prietenie, care 
creşte din dubla desăvârşire şi virtute a prietenilor... Şi voi, dacă voiţi s-o păstraţi 
neatinsă, trebuie să vă grăbiţi ca, alungând mai întâi viciile, să vă nimiciţi partea proprie 
a voinţei voastre şi uniţi în preocupări şi năzuinţe, să ajungeţi la acel sentiment.... Şi 
prin aceasta trebuie să înţelegem nu unitatea de loc, ci de duh... 
Aşadar, prima temelie a adevăratei prietenii constă în dispreţuirea celor lumeşti. A doua 
temelie constă în a-şi analiza fiecare voile sale proprii, ca nu cumva, judecând că el este 
mai înţelept şi mai chibzuit, să creadă că este mai bine să se supună sentimentelor sale 
decât părerile celui apropiat. În al treilea rând să ştie că toate trebuie puse mai prejos 
decât binele dragostei şi al păcii. În al patrulea rând să-şi dea seama că nu trebuie să 
se supere niciodată, fie că pricinile de supărare ar fi drepte sau nedrepte. În al cincilea 
rând să caute a înlătura ca şi cum ar fi a lui supărarea prietenului împotriva sa, ştiind 
că este deopotrivă de primejdioasă amărăciunea altuia, ca şi cea pe care i-a pricinuit-o 
lui, altul... În sfârşit, ceea ce este, fără îndoială hotărâtor şi general pentru toate viciile, 
să se gândească zilnic că are să plece de pe lumea aceasta... De aceasta dacă va ţine 
seama fiecare, nu va putea nici să suporte şi nici să pricinuiască amărăciunea mâniei 
sau a vrajbei... 
Supărarea nu are cauze îndreptăţite… Nu-ţi va fi de nici un folos dacă spui că tu nu te 
mânii şi dacă crezi că împlineşti porunca prin care ţi se spune “Soarele să nu apună 
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asupra mâniei tale”iar pe de altă parte dispreţuieşti cu inima trufaşă tristeţea altuia, 
deşi ai fi putut s-o îndulceşti prin bunătatea ta... 
        Dragi colegi, mie mi-a plăcut în acest text faptul că adevărata prietenie este 
socotită un sentiment, o uniune de duh, că odată înfiripată astfel, timpul şi 
depărtarea n-o pot desface. Mi-a plăcut să mă gândesc că acest sentiment a intervenit 
între noi ca urmare a unor asemănări în virtuţi care ne sunt proprii, tuturor, chiar 
dacă fiecare dintre noi are defectele lui.  
       Eu cred că supărarea  nu are nevoie nici de scuze, nici de iertare pentru  a 
dispare - este de ajuns un cuvânt bun exprimat deschis. Şi dacă vreţi, mai pot scoate 
citate din cartea plină de înţelepciune, a unor gânditori din secole îndepărtate... 

 
 

BANCURI 
Chelner!  

- Da, domnule?   
-Poţi să-mi mai prăjeşti puţin puiul? Îmi mănâncă toată salata! 

Dialog câmpenesc 
Trecea Kant, marele filozof, pe lângă o stâna din Românica: 

-Pastore ancestral, ale tale sunt aceste mirifice ovine 
care se autofurajează pe  acest  mioritic plai? 
Ciobanul, sprijinit în bâtă şi dând din cap: 

-Indubitabil! 
Vise de terorist 

Bin Laden ajunge la Poarta Raiului.  
Sf. Petru deschide vizeta porţii, îl vede si exclamă, terifiat: 

- TU, tocmai tu vrei sa intri aici? 
La care, Bin Laden răspunde sec: 

- Am zis eu ca vreau sa intru? Aveţi două minute sa ieşiţi cu toţii! 
Un ascultător întreabă la Radio Erevan: 

          -Daca dragostea este vinul vieţii, atunci ce este căsătoria ? 
Radio Erevan răspunde: 

- Mahmureala de a doua zi dimineaţa ! 
Horoscopul pe luna următoare: 

Sănătate: astrele îţi surâd. 
Bani: astrele îţi surâd şi mai tare. 

Dragoste: astrele se ca.. pe ele de râs. 
Fericire 

- Cum poţi face fericit un bărbat în pat? 
- Mutând televizorul în dormitor. 

Definiţia fidelităţii: lipsa ocaziilor favorabile. 
Diferenţa dintre erotism şi perversiune: 
- Erotism este să mângâi femeia cu o pana; 

   - Perversiune este s-o mângâi cu toată găina 
Ora de religie

Un preot explicã la ora de religie: 
- Dumnezeu l-a creat pe Adam şi cu o coastã din Adam a creat-o pe Eva. 

- Pãrinte, îl întrerupe un elev, tata spune cã ne tragem din maimuţe.  
          - Ascultã, zice preotul plictisit, cazul familiei tale nu mã intereseazã. Eu vorbesc 

în general. 

http://www.madein.ro/articol.php?a=070518101535
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Excursie in Egipt
Un apel telefonic la o agenţie de turism:  
- Faceţi excursii in Egipt?  
- Da, desigur... 
- Spuneţi-mi, vă rog, ce staţiuni 
balneare sunt acolo? 
- Sharm-el-Sheick, Hurgada, Taba, 
Nuveiba... 
- Stop.... Nuveiba. Nuveiba e bine! 
- Când doriţi să plecaţi, câte persoane? 
- A, nu, nu plecăm. Noi doar rezolvăm 
integrame...  

Cremă împotriva rechinilor
- Doamnelor si domnilor, avionul nostru 
se va prabuşi în ocean şi în jur e plin de 
rechini. Luaţi de sub scaune vestele de 
salvare si cutiuţa cu cremă. Este ca să 
vă ungeţi pe corp, împotriva rechinilor.  
- Şi nu ne mai mănâncă? 
- Ba da, dar cu scârbă!  

Nota 4
Bulă supărat ajunge acasă: 
- Tată am luat un 4 la matematică! 
Bang,bang, îi dă tată-său doua palme. 
A doua zi iar:  
  - Tată am luat un 4 la fizică! Bang 2 
palme din nou. 
 A treia zi: - Tată am luat un 10 la 
muzică! Bang înca două palme. 
- Bă tată, dar am luat 10!!! 
- După ce că nu înveţi, îţi mai arde şi de 
cântat, nenorocitule! 

In curând vom fi trei
- Dragul meu, în curând vom fi trei... 
- Asta e o veste bună! raspunse el  
sărutând-o  
- Mama a obţinut divorţul şi va veni să 
locuiască cu noi...  

7 ani de acasă 
Mămico, astăzi în autobuz, tata m-a 
pus să cedez locul unei domnişoare...  
- Foarte bine puiu' lu' mama, aşa 
trebuie să faci!  
- Da mămico, da' io stăteam în braţele 
lu' tata... 
 
    ( transmise de Nae Enescu) 
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