O

Foaie de suflet lunară a AsociaŃiei „PromoŃia ’61 MECANICĂ”
Anul 3, Nr.6 ♦ iunie 2007 ♦ Serie nouă ♦ Apare în fiecare ultimă Joi a lunii
O nouă şi continuă
Editorial

PROVOCARE
Despre prietenie şi management
EDITORIAL

– ca răspuns la o provocare –
–

ROVOCARE

ADUNĂTURĂ DE
MECANICI
CASA DE VACANłĂ
A LUI MIREL
HAMBURG
ÎN APRILIE
(partea I)

JOKE
LA MULłI ANI !

ADRIAN POPA

Să nu vă puneŃi întrebarea: care-i legătura
dintre cei doi termeni din titlu, pentru că şi eu
mi-am pus-o citind episodul V al serialului lui
Radu Mihalcea din revista noastră de suflet, dar
nu am găsit răspuns.
Cert este că Radu s-a adaptat repede la
stilul de viaŃă american, la „Spiritul Americii”.
Dovadă este că a prins teribil sensul „chalengeului , fiind un insistent „provocator” al colegilor la
acŃiunea de a scrie despre ei înşişi, despre
confraŃii de promoŃie, de generaŃie.
Mărturisesc că şi eu m-am lăsat „provocat”
citind acuzele la „abstinenŃa scriitoricească a
celor mai mulŃi” (dintre colegi n.n.), la faptul că
„cei mai mulŃi dintre colegi nici nu şi-au dat cu
părerea”, sau invitaŃia directă la „deschiderea
sufletului” prin aserŃiunea „Aştept aşa ceva – ca
răspuns – de la toŃi colegii”.
Ei bine, oricât de prins în capcană m-am
lăsat, asigur atât „braconierul”, cât şi colegii că
nu mă voi lansa nici în elogii prin care să mă
auto-umilesc („cât de uimiŃi, impresionaŃi şi
umiliŃi am rămas după lecturarea vieŃilor voastre
(!)”
şi nici în critici nefondate, vizând
„înfumurare şi ifose occidentale”, deoarece la
vârsta mea – în proximitatea senectuŃii – ştiu deacum că orice subiect are propriul lui adevăr,
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de care e atât de convins întrucât îl
declară, ca ferit de orice „laudă de sine”.
N-am îndrăznit să mă abat de la
această conduită, deşi am avut
posibilitatea de a consemna unele mici
corecturi la adevărurile din „cartea
albastră”. Fie ca urmare a unor discuŃii
cu persoane cărora le-am oferit
monografia noastră (mărturisesc, ca să
mă laud cu promoŃia mea) precum
directorul general Mănescu, inginerul
şef mecano-energetic Costică Popescu
(la „PorŃile de Fier” pe vremea
respectivă) sau ca urmare a întâlnirii
mele la Düsseldorf şi convorbirilor
telefonice ulterioare agapei noastre de
pe vapor din 1991, cu doamna doctor
Mihalcea (la acea vreme). Dar am
considerat că aceste „corecturi” n-ar fi
relevante. „Istoria” pe care ne-o clădim –
deşi subiectivă (în mod natural) – este
în asemenea măsură adevărată, atât
timp cât scriem file din ea, cât există
contemporani care pot s-o valideze.
Felicitări celor care au curajul să o facă!
Prietenia e un subiect atât de
greu de tratat, precum entropia. După
mine prietenia este „un dat”. Cine a
avut fericirea atingerii de acest har, nu
caută să-l definească. Îl trăieşte deplin.
Au existat prietenii durabile şi de-adreptul sublime între mari tâlhari, ca şi
între mari oameni de ştiinŃă. Cum să
îndrăzneşti să abordezi (filozofic) un
asemenea subiect!
Aşa că mai bine să discutăm
despre management.
ForŃând
analiza
pe
tema
apropierii noŃiunilor de „prietenie” şi
„management” am realizat că toŃi colegii
noştri (în proporŃie covârşitoare şi
prieteni adevăraŃi) au fost la viaŃa lor
manageri (de la şefi de catedre
universitare, la directori generali de
întreprinderi şi institute şi chiar
miniştri).
Toate
geniile
în
domeniul
managementului ca Harold Geneen,
J.W. Mariott, Jack Welch şi – mai cu
seamă Yakoka (pe care Răducu l-a

omis), cel care a revitalizat FORD-ul în
perioada postbelică, au lăsat prin
scrierile lor autobiografice, material
documentar care a permis naşterea
ştiinŃei managementului. Nici unul
dintre ei nu a făcut „studii de
specialitate în domeniu”. Dar ce mari
manageri au fost!
Aşa cum profesorii noştri de la
catedrele Politehnicii (vorbesc de cei de
la disciplinele inginereşti) precum
Gheorghe Manea, Constantin Popovici,
Elie Carafoli şi alŃii asemenea, erau
„mari profesori”, având în spate
experienŃe de mari manageri în
industrie, în cercetare. Cred că acesta
era suportul pe care au reuşit să
impună respectul atâtor generaŃii de
studenŃi.
Mă opresc aici, dezicându-mă de
orice speculaŃie pe seama vreunei
legături între cei doi termeni din titlu,
mai ales din temerea (chiar groaza)
vreunei iniŃiative de a se aborda
elaborarea unui curs (tratat) de
„managementul prieteniei”.
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( Zic eu. Sper să participaŃi cu opinii
sau reacŃii personale) :

ÎNTÂLNIREA DIN MAI
RADU GRUIA

Mai precis, din 30 mai. LocaŃie neschimbată : „la Radu”. Dar totuşi se
mai şi schimbă câte ceva, pe ici pe colo,
cum zicea Nenea Iancu : devin titular
de rubrică, cu condiŃia „să fie şi un
capac”. Decizia este luată într-o scurtă
(şi restrânsă) întâlnire a redacŃiei. Aşa
dar, „adunătură cu capac”. Asta va
trebui să fac ! Tot îmi place mie
termenul ăsta. Acum o să-i pun şi
„capac”. Dar staŃi puŃin : capace i-am
mai pus, chiar dacă „Chief A” nu le-a
citit, sau le-a rătăcit prin vreun cotlon
al prodigioasei sale memorii ! Bine. Mă
simt onorat, dar şi obligat ! Va trebui să
„scotocesc” după teme sau subiecte de
interes pentru publicul cititor (noroc că
mă adresez unuia
dedicat şi binevoitor) şi să mă străduiesc să-i obŃin
aprecierea, exprimată simplu prin :
„citeşte-l măi pe Gulie” ! sau :” ăsta bate
câmpii să se afle’n treabă” ! Cred că o
să mă descurc dar nu sunt convins că o
să placă tuturor.
Cu aceeaşi ocazie Mirel Vanca a fost
„împroprietărit” cu rubrica mondenă,
Chief şi-a luat editorialul iar jurnalul de
călătorie a fost retrogradat.
( tocmai acum când mă ocupam de o
„trilogie”:Hamburg—Barcelona—Milano !
Nu-i nimic, mai vdem noi !). Desigur,
rămânem în continuare pe recepŃie
pentru orice material sau ideie din
sursa public. De fapt ar fi mai mult
decât frumos să deveniŃi mai toŃi autori
sau redactori ! Sweet dream !
Pun punct acestei scurte relatări, nu
înainte de a-mi cere scuze pentru
calitatea pozelor şi grafica textelor din
„adunătura”
numărului precedent.
Detalii tehnice ! N-o să se mai întâmple.
Şi acum, primul subiect de interes.

Ne întâlnim în fiecare
participă, alŃii nu .De ce ?

lună.

Unii

Să aruncăm, mai întâi, o privire
„statistică” . Manifestarea se adresează
preferenŃial, (lesne de înŃeles de ce)
colegilor bucureşteni. Dacă ne referim
la catalogul promoŃiei, aşa cum este
înserat în Monografia 2006, se poate
delimita un „lot Ńintă” compus din 50 de
colegi, dintre care 48 sunt rezidenŃi
bucureşteni şi 2 în alte localităŃi.
Dacă facem o selecŃie pe baza criteriului
participare (la întâlniri) situaŃia se
prezintă asfel :
- 44% participă regulat. Absentează rar
sau foarte rar.
- 36% nu participă.
- 20% participă rar sau foarte rar.
Deci, după cum se poate constata, o
eventuală BalanŃă a opŃiunilor se
înclină către participare.
Dar nu acesta este aspectul cel mai
important. În ultimă in instanŃă, este
doar un factor cantitativ. Mărturisesc
că pe mine mă preocupă de ceva vreme
factorul calitativ şi anume care ar putea
fi „propulsorul emoŃional” a cărui
acŃiune ne trimite pe unii la întâniri iar
pe alŃii îi determină să le ignore ?
Aş putea fi foarte bine întrebat :
Şi ce dracu’ Ńi pasă Ńie ?
Răspunsul este simplu : Îmi pasă. Şi nu
numai mie. Cred că tuturor celor care
participă. De exemplu Chief a scris de
curând un editorial în care a abordat
implicit subiectul, fără să mă întrebe pe
mine sau pe altul. El a folosit apelativul
„prietenie”, pe care a văzut-o drept o
stare intelectuală. Eu înclin să cred că
este o stare emoŃională. Este desigur
cunoscut că asemenea stări, conturate
în psihicul subiecŃilor, determină şi
modelează comportamentul lor afectiv.
Din discuŃiile cu diverşi colegi, sau din
corespondenŃa altora, am observat că
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opŃiunea participării este preferenŃială
în raport cu altele. Apel la participare şi
dechidere se regăseşte frecvent în
materialele sau reacŃiile colegilor de
departe
care
participă
astfel
la
întâlnirile noastre.
Toate acestea mă hotăresc să risc o
opinie personală referitor la tema adusă
în discuŃie. Ei bine, acceptând premiza
potrivit căreia suntem cu toŃii, fără să
conştientizăm, în căutarea de acŃiuni
sau evenimente generatoare de stări
emoŃionale cum sunt binele, plăcerea,
relaxarea, confortul spiritual, performanŃa intelectuală ş.a.m.d, ar trebui să
admitem că G44 (%) nutreşte convingerea că întâlnirile noastre determină
asemenea efecte.Cum, cît, în ce condiŃii,
devine irelevant. Oamenii se simt bine
şi gata. (mai departe este medicină : mă
refer la povestea secreŃiei de endorfine).
Procedând în acelaş mod, rezultă că
G36 nu o face, iar G20 este nedecis.
Dacă am brodit-o, este foarte simplu şi
uşor de acceptat. De fapt, propun o
dezbatere a tuturor celor interesaŃi.
Miza contează pentru că , pe baza rezultatului, am putea să transformăm
prezentul în viitor prin extrapolare. Ori
treaba asta ne interesează pe cei din
G44. Şi poate, nu numai pe noi.
Sper că mica dizertaŃie de mai sus este
destul de coerentă şi va avea efectul
dorit : să atragă cît mai mulŃi participanŃi la
schimbul de opinii. Toată
lumea este invitată să participe ! (Chiar
şi la întâlniri!) Oricum, declar ferm şi pe
proprie răspundere că rubrica de faŃă
va găzdui cu imparŃialitate toate opiniile
exprimate. (folosind un limbaj decent).
Cine ştie ? Poate se schimbă cifra !
Poate ajunge măcar la 50 !
OK. Ăsta-i „capacul” de azi. Urmează
Fotocronica. PrezenŃa sunteŃi rugaŃi să
o faceŃi, dacă doriŃi, pe cont propriu :
toŃi participanŃii la ultima întâlnire apar
în fotografiile cu care continuă rubrica.
(De asta răspunde sus-semnatul !)

FOTOCRONICA MAI 2007

Nae Enescu(colocviu..... digital), Stănel Bone
(răsfoieşte Revista) şi Adelina Bone (studiu
de detaliu)

Nina Olaru(scrie chitanŃele de cotizaŃii), Gabi
Gheorghe (care m-a „prins”) şi Vali Gheorghe
care dă „indicaŃii”: DA ! NU chiar ! Cam aşa!

Nina Olaru şi Gabi Gheorghe
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Adelina Coca
Bone
Dumitru
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16

22

18

13

5

1

15
7*
20
1
1

10

1

1
1414

21

1

14

14
1
1

11

9

Gabi
Gheorghe

Nina
Olaru

* Nae
11
10
9
8
7
6
5
4
2
1
Poz

desenează !
GRUIA Radu
GHEORGHE Vasile
GRĂDIŞTEANU Marian
FIRUłĂ Corina
ENESCU Nicolae
DUMITRU Constantin
DUMITRESCU Emil
CARAGEA Gheorghe
BONE Stan
ALBU Pompiliu
Numele şi prenumele

Proiectat
Desenat
Verificat

ing. R. Gruia
ing. N. Enescu
Chief „Coma”Adrian

Aprobat

AGA MEC ’61

ASOCIAłIA
PromoŃia MECANICĂ’61

Port USB dedicat G 20 , G 36
2
12 ILIOAIA Mircea
2
13 MARIN Constantin
1
14 MIHĂLCESCU Dan
1
15 NICOLESCU Rodica
2
16 POPA (Chief) Adrian
2
17 SORESCU DUMITRESCU Georgeta
2
18 STĂNESCU Ion
1
19 ŞTEFĂNESCU Dan
2
20 STOIAN Radu
1
21 VANCA Artemiu
Pers 22 ZAINEA Mircea

1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1

G 44 ASY
Masa :” La Radu”
SCARA

(1/20)
Data: MAI 2007

ANSAMBLU G 44
Varianta :Ao
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Ionel Stănescu, Costel Marin şi Pompiliu
Albu. A sosit Revista şi....Stand By !
Costel Dumitru. „Big Boss” Calypso: Precis
are o poantă de niscai milioane ! Nici nu-i de
mirare, la câte îi trec lui prin cap.........

Pompiliu Albu, Radu Stoian, Mirel Vanca şi
Dan Mihălcescu. Destindere şi resemnare.

Mircea Zainea,Radu Stoian,Mirel Vanca, Dan
Mihălcescu şi Dan Ştefănescu. „De voie !”

Mirel Vanca. Ce ziceam de endorfine?Dacă ar
face un test , nivelul ar fi sigur de invidiat !
Şi încă cum !Bravo Mirele! Eşti mare Dom’le!
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7

Wright side of the table. Sau „tribordul”.

Radu Gruia. În sfârşit, l-a fotografiat şi pe el
cineva ! (Pe „cineva” îl cheamă Nae Enescu)

Left side of the table. Sau „babordul” .

Dan Ştefănescu, Chief Adrian şi Marian Grădişteanu. Gest de resemnare. Cine ştie ce o fi
„băgat” Conu’ DănuŃ !

Coca Dumitru, Costel Dumitru şi Mirel
Vanca. Coca :” Nu-i nimic. StaŃi voi de vorbă.
Dar ştiu eu ce ştiu” !
Spicika Solitarul. A avut un accident. Dar a
ştiut să iasă din belea ! Bravo Domnule !
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RodicuŃa Nicolescu (un pic tristă),Nae Enescu
(„capul sus, privirea înainte” !), Stănel Bone
(staŃi aşa ,să ne’nŃelegem : „A, nu-i întotdeauna A, iar B numai câteodată”), Chief A (în
expectativă,
cu sticla de wiskey în mână) şi
1
Adelina Bone („le-am mai auzit eu p’astea” !)

1

Gabi Gheorghe, Vali Gheorghe (care „pune
degetul” pe o poantă gustată de Mircea Zainea)
şi RodicuŃa care pozează frumos, dar nu din
tot sufletul !

ANUNł IMPORTANT !
AsociaŃia Vânătorilor şi Consumatorilor de Preparate Culinare Ad-Hok, anunŃă deschiderea
sezonului la specia „ FARFURICI CU... LIPICI”. Sortiment divers. CalităŃi organoleptice de excepŃie.
Nu daŃi buzna ! Dacă aşteptaŃi cât trebuie – o să intraŃi în posesia trofeului dorit ! (vezi ultimul
clişeu)
NR „trofeul” a fost. Adjudecat de Nae !
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Casa de vacanŃă a lui Mirel
ADRIAN POPA, STAN BONE

Dând curs invitaŃiei familiei Vanca
(Ani şi Mirel), „carul de reportaj” al
revistei noastre de suflet (alias BMW-ul
cu număr de Giurgiu) a pus „cap
compas” pe direcŃia Runcu, satul undeşi au reşedinŃa de vară amfitrionii din
paranteză.
Satul Runcu, comuna Dascălu,
JudeŃul Ilfov, se află în imediata
apropiere a Bucureştiului (la 25 Km),
dacă ieşi din Capitală prin şoseaua
Andronache, traversezi apoi oraşul

Voluntari, treci calea ferată şi şoseaua
de centură, continui trecând prin satele
Ştefăneşti şi Dascălu, după care te
îndrepŃi spre liziera unei păduri,
rămăşiŃă a Codrilor Vlăsiei, unde case
răsleŃe, locuite de regulă de bătrâni, vor
să-Ńi povestească istoria lor tristă din
„epoca de aur”, când sătenii au fost
uşuiŃi spre oraşe pentru recuperarea
terenurilor arabile necesare dezvoltării
agriculturii socialiste. Satul a început
să fie repopulat cu bucureşteni în
căutarea unui refugiu rustic pentru
zilele de vacanŃă şi nu numai.
Aşa au ajuns aici, în 1996, Mirel
Vanca şi Haralambie Bejan, pe vremea
aceea colegi de serviciu la RENEL, care
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au cumpărat un teren de 2000 m.p., cu
numai un dolar m.p., pe care l-au
împărŃit frăŃeşte şi de atunci s-au pus
pe
treabă,
clădindu-şi,
fiecare,
acareturi, plantându-şi o mică vie şi
livadă, dar mai ales, şcolindu-se
autodidact pentru grădinărit.
De la an la an, pe măsură ce
„gospodăria” prindea contur, dorul de
Runcu venea tot mai des şi „vizitele de
lucru” de aici, tot mai eficiente. Pentru

că „Dumnezeu nu doarme niciodată”,
accesul rutier s-a îmbunătăŃit continuu
pe parcursul anilor din urmă. De la
drumul vechi prin pădure sau peste
câmp, unde dacă te prindea ploaia cu
maşina veneau Ńăranii din sat cu caii
lor ca să te scoată, acum se merge pe
drum asfaltat, apoi pietruit, până la
aproximativ 500m de căsuŃa familiei
Vanca.
Am zis „căsuŃă” pentru că este
întocmai uneia din poveşti: mică,
cochetă, intimă, dar cu
confortul
absolut necesar (pat, masă, fotoliu,
televizor). O mică bibliotecă, atârnată
pe un perete, este dotată numai cu
„literatură
de specialitate”, adică
manuale de botanică şi zoologie, tratate
de fitopatologie şi entomologie, cărŃi de
grădinărit şi câteva din cărŃile de
căpătâi ale literaturii româneşti, printre
care versurile lui M. Eminescu. Ca să
ajungi în camera de zi, în acelaşi timp
dormitor şi sufra-gerie câte odată, urci
câteva trepte, precum la o căbănuŃă. Ei
bine, căsuŃa are şi un demisol unde
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este amenajată o bucătărie şi o cămarăpivniŃă, loc de refugiu pentru răcorirea
cu paharul. Pentru răcorirea trupească
exterioară, este în curs de amenajare o
cabină de duş cu facilităŃile aferente
(hidrofor alimentat de la puŃul din
curte, boiler, etc.)
Pe cât de rustic şi plăcut
ambientul, nu este încă pe măsura
pretenŃiilor lui Ani, care Ńinând sus
ştacheta, stimulează ambiŃiile lui Mirel
de a avea un confort apropiat celui din
Bariera Vergului. Ce-Ńi e şi cu dragostea
asta de vârsta treia!

În spatele casei se află un şopron
cu destinaŃia de atelier şi „depozit” de
lemne (obŃinute din defrişarea arborilor
din curte, care au făcut parte din
zestrea iniŃială a terenului) şi „locaŃia”
pentru grătar, sculă indispensabilă

satisfacerii poftelor invitaŃilor ( fie ei
chiar reporteri ai foii de suflet).
În imediata apropiere a acestuia,
se află una din mândriile lui Mirel
„microdelta de Runcu”, un mic iaz
amenajat cu mijloace modeste, un ochi
de apă, raiul zburătoarelor din zonă
care vin să se adape sau să se scalde
aici. Locatari permanenŃi ai iazului sunt
câteva broaşte, iar printre cei pasageri
şerpi de casă, a căror înot graŃios l-a
fermecat pe Mirel.
Când ne arată via (iniŃial 80 de
butuci, acum aproximativ jumătate ),
Mirel se plânge de faptul că n-a reuşit

să aclimatizeze soiurile altoite şi se vede
nevoit acum să le înlocuiască cu unele
hibride. Primeşte sfaturi foarte calificate
de la cei doi reporteri, bazate pe
experienŃa proprie. Livada (meri, peri,
pruni, caişi, piersici, vişini etc.), arată
frumos: curată, stropită, plină de fructe.
Pe lângă unul din garduri este plantată
zmeură, pe lângă altul agrişe şi coacăze.
Ne atrage atenŃia un cireş, încărcat cu
fructe pietroase, coapte, lăsate în pom
pentru săturarea şi plăcerea noastră
(după spusele gazdelor). N-am mai
mâncat atâtea şi asemenea cireşe de
când eram copil, când ne duceam cu
şcoala la cules de fructe la o fermă din
apropiere (la Uzunu), unde era o astfel
de livadă.
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Mândria lui Ani este grădina de
legume. Se făleşte pe drept cu straturile
de căpşuni (care fiind coapte se lăsau
culese de mâinile ei înmănuşate), cu
rândurile geometric aliniate de roşii,
ardei, vinete, pe care le îngrijeşte cu
pedanterie şi dragoste părintească. Asta
nu înseamnă că n-a mai fost loc pentru
sfaturile de expert ale unuia dintre
reporteri, a cărui competenŃă a fost
certificată într-un număr mai vechi al
revistei noastre.
Ne grăbim să terminăm, întrucât se
pune masa, pe o terasă de sub streşina
casei, sub o boltă de iederă şi „mâna
Maicii Domnului”şi mirosurile de mici şi
friptane ne spulberă concentrarea
necesară închegării unui reportaj, mai
ales că grătarul a fost precedat de
aperitive cu Ńuică de Zalău (Pălincă de
Bănişor) şi udat cu bere şi vin. La
desert n-au lipsit de pe masă căpşuni şi
cireşel din producŃia gazdelor.
La plecare, am mai admirat, încă
odată, operele sculptorului în lemn
Artemiu (cum îl mângâie Ani): O replică
după „CuminŃenia Pământului” a lui
Brâncuşi, o altă replică după un totem
canadian şi o piesă originală intitulată
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„Adam şi Eva”. Mirel ne-a povestit că
pasiunea lui pentru sculptură a
provenit din nevoia de a-şi consuma
timpul şi energia şi că, după ce a
cochetat cu poezia, a dorit să-şi încerce
puterile şi pe tărâmul artelor plastice.
Acasă mai are vreo zece piese de
sculptură mică, toate în lemn.
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( continuarea „Hamburg….”, în nr. următor)

JOKE
Don’t speak to the parrot !

La mulŃi
mul i ani !
Celor născu
n scuŃi
scu i în iulie
Radu STOIAN

Mrs. Agathe's dishwasher quit working so she
called a repairman. Since she had to go to work the
next day, she told him, "I'll leave the key under the
mat. Fix the dishwasher, leave the bill on the counter,
and I'll mail you the check. Oh, and by the way...don't
worry about my Doberman. He won't bother you. But,
whatever you do, do NOT under ANY circumstances
talk to my parrot!"

1 (1938)

Lucian GLASBERG

17 (1938)

Georgeta SORESCU
DUMITRESCU

18 (1940)

Valeriu MATACHE

25 (1939)

Constantin DUMITRU 31 (1939)
When the repairman arrived at Mrs. Agathe's
apartment the next day, he discovered the biggest and
meanest looking Doberman he had ever seen. But just
as she had said, the dog simply laid there on the
carpet, watching the repairman go about his business.
However, the whole time the parrot drove him nuts
with his incessant cursing, yelling and name-calling.
Finally the repairman couldn't contain himself
any longer and yelled, "Shut up, you stupid ugly bird!"
To which the parrot replied, "Get him, Spike!"

( Spălătorul de vase a Doamnei Aghata s-a
defectat, astfel încât a chemat un depanator.
Deoarece trebuia să plece la serviciu a doua
zi, i-a spus : Am să-Ńi las cheia sub covoraş.
Repară spălătorul, lasă-mi nota pe masă, iar
eu o să-Ńi trimit cecul pe mail. Apropo, să nuŃi fie frică de Dobermanul meu !N-o să te bage
în seamă. Dar, orice s-ar întâmpla, în nici-un
caz să NU vorbeşti cu papagalul !
A doua zi, când meşterul vine la treabă,
descoperă cel mai mare şi impunător
Doberman văzut vreodată de către el. Dar,
întocmai cum fusese avertizat, câinele stătea
întins, fără să-i acorde nici-o atenŃie. În
schimb, papagalul, aruncând cu alune şi
înjurându-l tot timpul, îl făcea cum îi venea
la gură.
Într-un târziu, omul nemaiputându-se
abŃine, se răsteşte la papagal : „ Mai taci
dracului din gură, pasăre urâtă şi imbecilă !”)
La care papagalul : „Pe el Spike !”)
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