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„STÂLPII SOCIETĂŢII „
( Henrik Ibsen, Dresda, 1877)
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Marţi...
Sursa: MECANICII’61, An 13, #127, februarie 2017,

Radu GRUIA

…… 31 ianuarie 2017 , la InterMacedonia, locaţie care
se pare că a “marcat” convingător pentru factorii de decizie
ai Asociaţiei noastre. Mă rog, cel puţin pe durata anotimpului rece. “ La vară”, vom mai vedea !
Totuşi, în cele din urmă, Valul-de-aer-polar care s-a cam
instalat pe meleagurile bucureştene la sfârşit de ianuarie,
a renunţat la prelungiri şi a schimbat de cap-compas către
alte arealuri. Bravo Valule ! Bine gândit ! Pentru că sub
efectul combinat al capacităţilor tale tactice, pe de-o parte,
şi cunoscuta “eficienţă” a edililor noştri, pe de altă parte,
începusem să dăm de dracu’ cam prea des.
În sfîrşit, în după amiaza cu pricina, singura neplăcere a
fost că mi-au trebuit vreo 20-30 de minute să găsesc un
loc de parcare, deoarece oamenii, blocaţi de nămeţii de
zăpadă au renunţat la maşini, rămase “părăsite” la rigolă.
Odată ajuns în “aulă”, am fost plăcut surprins de
noul aranjament, profesionist zic eu, al meselor care îşi
aşteptau ocupanţii temporari. Ca şi de ţinuta personalului, absolut corectă, inclusiv în premieră, mânuşile albe pe
care le purtau ! Cred că trebuie să precizez chestia cu
mesele; la urma urmelor mesele sunt mese în orice
restaurant: de la cele cu o singură masă, pînă la cele
cu….100 de mese, sau mai multe ! Şi atunci ? Păi în sala,
destul de mare – cca. 3-350 m² - se afla amplasată o reţea
de mese rotunde cu diametrul de ~ 2 m, care pot asigura,

un grad de confort acceptabil, pentru servirea a 10-12
persoane. Ei bine, vă puteţi pune întrebarea firească de
unde până unde mă simt eu plăcut impresionat de un
atare detaliu ? Simplu : de la chinezi ! Unul dintre detaliile
frapante pentru mine la vremea respectivă, aflat în 1979
într-o deplasare de serviciu la Beijing, a fost exact chestia
descrisă mai sus : restaurante mari, cu mese rotunde pt.
10-15 persoane, cu un numeros personal care asigura
servirea oaspeţilor, în flux continuu , cu o viteză apreciabilă, circulînd pe “coridorul” format implicit prin spatele
scaunelor co-mesenilor !
Dacă aveţi în vedere şi amănuntul – de loc nesemnificativ
– că meniul chinezesc clasic servit, conţinea aprox. 36- 40
de feluri distincte + băuturi, vă puteţi face o imagine de ce
poate însemna “măiestria” personalului şi calitatea
organizării seviciului, la un număr de 10-15 mese
concomitent ! Iată de ce mi-am adus aminte la intrarea în
sala restaurantului !
Cât despre schimbarea la faţă a sălii, explicaţia ar putea
consta fie în faptul că patronii au făcut o vizită în China,
sau că acţionariatul firmei noastre….. a devenit chinez !
În rest, parafrazându-l pe Erich Maria Remarque,
Nimic nou pe frontul de la Macedonia …
Au participat :

 Sile

ALEŞINCU, Coca şi Constantin (Nelu)
DUMITRU, Adriana DUMITRESCU, Mihaela TIHAN
şi Nae ENESCU, Gabi şi Vali GHEORGHE, Ileana şi
Radu GRUIA, Costel MARIN, Dorel MIRON, Rodica
NICOLESCU, Nina OLARU, Adrian POPA, Ionel
STĂNESCU, Anda şi Dan ŞTEFĂNESCU, Ana şi
Mirel VANCA, Mircea ZAINEA (21)
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Imagini şi prelucrări Radu GRUIA

Ambianţă
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Oare ? Drept cine mă iei, de fapt ?
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Mihaela şi Nae : Nirvana for too !

Spicika şi Costel : pasă magnetică !
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Un sceptic şi un zâmbet !

Dorel Miron în aşteptarea lui Godot !
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Polichinelle !
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Salut, Oameni Buni !
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Bazille şi Hodler,
Monet şi Munch
Sursa: MECANICII’61, An 13, # 127, februarie 2017 EE

Nicu SURUCEANU

Musée d'Orsay este a doua etapă a itinerariului
expoziţiei Frédéric Bazille, la jeunesse de
l'impressionnisme, prima fiind Musée Fabre din
Montpellier, oraşul natal al pictorului, şi care a avut
iniţiativa proiectului, iar ultima va fi National
Gallery of Art din Washington.
Frédéric Bazille (1841-1870) provine dintr-o
veche dinastie de aurari-argintari şi fabricanţi de
archebuze, devenită familie de notabili, tatăl lui fiind
senator.
Işi începe studiile de medicină în 1859, şi în
paralel, cursuri de desen.
In 1862 obţine acordul familiei de a pleca la
Paris pentru a-şi continua studiile artistice, cu
condiţia de a obţine diploma de medic.
In 1863 intră în atelierul pictorului Gleyre, unde îi întâlneşte pe Renoir,
Monet şi pe Sisley. Pictează Rochia roz.
In 1864 decide să renunţe definitiv la studiile de medicină. Pictează primul
său mare tablou Nud culcat. Impreună cu Monet începe să practice pictura în
plină natură – Peisaj la Chailly
In 1866 se instalează împreună cu Monet şi Renoir într-un atelier pe rue
Visconti. I se primeşte la Salon tabloul Peşti.
In 1867 a petrecut câteva săptămâni la Aigues-Mortes, unde, în lumina
sudului, a pictat trei tablouri importante.
In 1868 se mută într-alt atelier, situat în rue de Condamine, a cărui imagine
o pictează. I se primesc la Salon Ghivece cu flori şi Reuniune de familie.
In 1869 îi este primit Vedere asupra satului, iar în anul următor Scenă de
vară.
Incepe războiul franco-prusac, încheiat în acelaşi an cu o înfrângere
franceză. Pe 16 august, Bazille se angajează în corpul zuavilor, unul din cele mai
primejdios expuse, iar pe 28 noiembrie cade în timpul asaltului unei baricade din
Beaune-la-Rolande.
In cei 29 de ani de viaţă, mai bine zis într-o carieră de şapte ani, a pictat
mai puţin de 60 de tablouri, unele aparţinând colecţionarilor, iar un mare număr
fiind în muzee din USA.
Bazille îşi recapătă din ce în ce mai mult în ultimul timp locul pe care îl avea
pentru colegii lui.
Mi-a căzut destul de curând în mână un articolaş al unui jurnalist care
afirma că dacă Bazille ar fi trăit, e posibil ca impresionismul să fi fost astăzi un
curent legat de Languedoc, nu de Normandie. Mai ales în astfel de cazuri un
jurnalist poate sări peste cal, ca şi cel care a presupus că, dacă juriul care i-a
acordat bursa de studii lui Kokoschka în locul lui Hitler ar fi luat decizia inversă,
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al doilea război mondial, etc, nu ar mai fi avut loc. Poate, mai ştii ? Numai că, de
data asta, era o glumă.

Rochia roz

Peisaj la Chailly

Nud culcat

Peşti

Glastre cu flori

Negresă cu bujori
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Aigues-Mortes, întăriturile

Atelierul din rue Condamine

Scenă de vară

Reuniune de familie

Vedere asupra satului

Toaleta
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In expoziţia Peindre l'impossible, Muzeul MarmottanMonet reuneşte tablourile a trei pictori aparţinând fiecare
altui curent : Ferdinand Hodler (1853 - 1918) – elveţian,
simbolist, Claude Monet (1840 – 1926) – francez,
impresionist şi Edvard Munch (1863 – 1944) – norvegian,
postimpresionist.
Singurul lucru care îi uneşte este faptul că au
traversat toţi trei anii dinaintea şi după primul război
mondial, lumea în curs de schimbare pe plan tehnic,
politic şi social. In acelaşi timp pe toţi trei îi mănâncă
tălpile, Monet se duce în Norvegia, Hodler urcă până la
gheţarii Alpilor, Munch se duce şi vine din nordul până în
sudul Europei.
Toate aceste voiaje, şi tablourile care rezultă, i-au
pus în multe cazuri în faţa situaţiei în care tehnica lor de pictori trebuia să
reuşească să realizeze ceea ce sensibilitatea lor de artişti le comanda să picteze.
Iar aceasta, în zone diferite de cele de baştina, cu mai multă sau mai puţină
lumină, mai multă sau mai puţină vegetaţie, mai multă sau mai puţină …
Ori, organizatorii expoziţiei au selectat aceste situaţii şi au prezentat
comparativ tablourile fiecăruia. Mai ales cele ale lui Munch sunt deseori
deconcertante.
Aceasta este expoziţia.

Hodler
Lacul Leman văzut de la
Chexbres

Hodler
Femeia curajoasă

Monet
Apus la Etretat

Monet
Barca

Munch
De pe Riviera

Munch
Valuri
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Hodler
Lacul Thoune şi munţii
Stockhorn

Monet
Impresi, răsărit de soare

Monet
Muntele Kolsaas

Munch
Canal la apusul
soarelui

Munch
Vara la Kragero

Hodler
Plimbare la marginea pădurii

Monet
Dezgheţ la Vetheuil
Monet
Monet
Impresie, răsărit
de soare
Dezgheţ la Vetheuile

Munch
Ploaia

Munch
Soarele
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„CRÂMPEIE DE VIAȚĂ”
de Rodica
- Un

Bărănescu

model de autobiografie romanțată -

Sursa: MECANICII’61, An 13, # 127, februarie 2017

Adrian POPA

La agapa noastră din 2016 ( la a 55-a
aniversare a absolvirii facultății), pe primul
rând de bănci din amfiteatru, erau expuse
cadouri oferite colegilor. Printre acestea erau și
destule exemplare ale unei cărți cu coperți
frumoase, cu poza Rodicăi (pe coperta I): „
Crâmpeie de viață”.
Plăcută la lectură, scrisă cu har de povestitor,
cartea te prinde încă de la introducere (o
motivație a faptei de a zămisli ceva de oferit
semenilor, ceva care să-i oblige s-o păstreze în
memorie), care îți relevă de la început stilul
literar ales al autoarei într-o extra sumară
avant-prezentare a lucrării:
„M-am născut în pragul unui război mondial
într-o țară care a suferit mult (mai mult decât
porția ei normală în contextul european). Am
copilărit în anii grei de după război, în spatele
„cortinei de fier”! Mi-am croit o carieră de
inginer, am lucrat în industrie și în
învățământul superior. Am avut câteva „ieșiri” în lumea capitalistă – pe care
oficial o înfieram, dar în particular o admiram cu curiozitate și cu mai multe
întrebări decât răspunsuri. M-am căsătorit cu un profesor legendar și am fost
atrasă ca un magnet de cariera universitară.
Dar, dintr-o dată, viața mea a luat o întorsătură neașteptată! Am devenit
emigrantă! Pământul nu-mi mai era sub picioare! Eram ca o frunză dusă de vânt,
în voia lui! Încotro?
Într-o zi, frunza a fost cărată de vânt peste ocean, în America și pentru că nu se
uscase, frunza a devenit transplant! O femeie inginer din România transplantată
în America, încercând să prindă rădăcini în solul fertil al industriei de
autovehicule!
Transplantul a prins! Inginera română a devenit șef de divizie într-o mare
corporație americană, a devenit președintă în comitete industriale, purtătoare de
cuvânt a companiei în lumea tehnologiei, specialistă în combustibili alternativi, în
concepte noi de motoare de camion cu emisii reduse, în sisteme de injecție
avansate. Activă în societăți profesionale de prestigiu, a urcat pe treptele afirmării
până când a fost aleasă Președinta SAE International, societate cu peste 80 000
membri în lumea întreagă – prima femeie președintă a acestei societăți în care
predomină bărbații! Și, pentru prima oară, o președintă care nu s-a născut în
America!
În primul capitol al povestirii, „Amintiri din copilărie”, autoarea ne dezvăluie –
spre surprinderea multora dintre colegi - că fetele generalului Delcescu nu au

15

Revista MECANICII’61, An 13, # 127, februarie 2017 EE

avut o viață cu mult deosebită de a generației noastre (cu marmeladă pe pâine
neagră la ceai etc). Chiar şi.vacanțele la mare, la Eforie (mai puțin la îndemâna
multora dintre noi), poartă pecetea unei existențe decente, lipsite de opulență,
miniconfortul acestor sejururi fiind rezultatul unor strădanii, dacă nu sacrificii,
ale părinților.
Școala primară – „fără nici o problemă”. În clasa a V-a, se aprinde pasiunea
pentru matematică (și cu ajutorul tatălui său), descoperită și dezvoltată de
doamna profesoară Elena Flondor, care o îndeamnă să lucreze la Gazeta
Matematică. Termină cu bine liceul, la „Iulia Hașdeu”, fiind premiantă. Sosise
momentul marei opțiuni: din cei trei M ( Matematică, Medicină, Muzică) trebuia
aleasă o cale. Muzica se eliminase oarecum (lăsând la o parte întâmplarea din
clasa I-a, atât de frumos și cu umor melancolic povestită de autoare, cu superba
comparație a încercării sale pianistice cu primele zboruri ale oamenilor inspirate
de zborul păsărilor) și prin lipsa unui exercițiu îndelungat absolut necesar.
Medicina „a fost fentată” printr-o participare cinstită la un colocviu de admitere.
Astfel că Matematica rămăsese suportul sigur spre Politehnică (era posesoarea
unei diplome de merit).
Și iată-ne părtași la studenția Rodicăi Delcescu, pe care o vedem cu alți ochi decât
atunci. Eu – personal – nu m-ași fi gândit atunci că frumoasa domnișoară,
cocheta studentă cu trenciul ăla dublu face, cu pantofi și poșetă – totul asortat, și
le făcuse cu banii din meditații pe care le dădea străbătând orașul. Bravo ție,
Rodica! Nu știu cât de mândră oi fi fost tu de tine însăți (cum zici în carte), dar noi
suntem acum și mai mândri de tine.
După primii trei ani de Mecanică (cu un prim an mai dificil – an de acomodare), a
urmat alegerea secției, după care s-a trezit în „cușca cu lei”, adică „singura
studentă între 40 de băieți”, la Secția de Mașini Termice. Foarte frumoasă
explicația autoarei pentru alocuțiunea „cușca cu lei”: „Metafora aceasta......nu
implică nici ferocitate din partea leilor, nici poziția de victimă a studentei, ci
antagonismul celor două părți!”
Parcursul profesional al inginerei Rodica este jalonat pentru început de „o mică
întreprindere de tinichigerie” (care a acceptat angajarea împotriva repartizării
oficiale) și apoi de „Timpuri Noi”. (N.N. Uzina care a cocentrat cel mai mare număr
de ingineri stagiari din Promoția ’61 Mecanică). Încă din anul de stagiatură,
Rodica a avut șansa de a primi răspunderea pentru proiectul de realizare a
instalației de testare, de testare propriu zisă, de omologare și certificare a unui
compresor de aer construit sub licență elvețiană pentru locomotiva Sulzer.
Reușita deplină i-a dat aripi.
Promovată la Biroul de Dezvoltare, își petrece mai tot timpul la standul de probe,
unde verificau, retestau și titrau compresoare și motoare inițial necapabile să
reproducă performanțele din proiect (adică aduceau performanțele de
conformanță la nivelul performanțelor de calitate; Doamne, cât se învață dintr-o
astfel de activitate!)
Apare o nouă șansă în viața tinerei inginere: domnul profesor C. Aramă, care-i
fusese dascăl, consultant la uzina „Timpuri Noi”, urmărea evoluția proiectului
unui nou motor la care era antrenată și Rodica. Și cum Dumnezeu le aranjează pe
toate, taman atunci, Catedra de Motoare se reorganiza și dezvolta și căuta
asistenți. Cum înclinația pentru activitatea de cercetare o avea, iat-o pe Rodica,
după patru ani de uzină, asistentă universitară.
Din nou în alte „cuști de lei”. („În catedră toți colegii erau bărbați!”; .în sălile de
seminar, „studenții seraliști erau numai bărbați”).
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„Anii petrecuți în Politehnică au fost foarte prolifici”, datorită faptului că erau
obligați să publice (și aveau ce, fiind implicați continuu în activitatea de cercetare)
și prin implicarea în organizarea celor două Congrese Internaționale de Motoare
cu Ardere Internă în România, ceea ce i-a permis accesul la colaborări cu lumea
bună a motoristicii (Institute Francais de Petrole, Universitatea din Winsconsin –
Madison). După patru ani de doctorand, în 1970, și-a susținut teza de doctor. În
același an, s-a căsătorit cu profesorul George Bărănescu.
În 1978, primesc viza pentru o excursie în Italia. Pleacă prin Bulgaria, Iugoslavia,
unde, la primul motel la care au făcut popas, s-a emis ideia să nu se mai
întoarcă. Zbuciumul luării unei hotărâri capitale, este redat dramatic de autoare.
Au urmat 14 luni de „adăpost temporar” în Italia, cu „patimile” din lagărul de
refugiați din Trieste, cu șederea la Roma ca azilanți politici din Europa. Unul din
cei doi „pătimiţi” fiind marele profesor Bărănescu, unele din situațiile povestite
sunt de necrezut. În sfârșit, cererile de azil politic în S.U.A. fiind aprobate, în
noiembrie 1979, cei doi ajung în Madison – Winsconsin.
În State, lucrurile au intrat relativ repede în normalitate; au primit câteva oferte
de serviciu, dintre care au avut de ales. Așa că din ianuarie 1980 s-au instalat la
Chicago, lucrând pentru International Harvester.
Lipsind de-acum partea aventuroasă a vieții, ascensiunea profesională a eroinei
(în memorialistică, autorul și eroul se confundă), oricât ar fi ea de spectaculoasă,
poate fi prinsă într-un C.V.
„Urcând pe piramida carierei în America” până la funcția de Președinte ales al
SAE (anul prezidențial 2000), Rodica s-a impus printre cei mai realizați –
profesional – colegi ai Promoției ’61 Mecanică.
Prin cartea ce ne-a oferit-o, face dovada și altor talente, ca cel de povestitoare
desăvârșită. „Crâmpeie de viață” este o spovedanie de om bun, care a omis cu
delicateță unele detalii despre care nu-i face plăcere să vorbească, a evitat unele
comentarii aluzive la stări comportamentale ale unor colegi în viața postuniversitară, răstălmăcindu-și - parcă pentru sine – episoade din propria-i trecere
prin lume, ajutându-ne s-o cunoaștem mai bine.
Capitolul ultim, „În loc de încheiere!”, care se vrea rezumativ, este și confesiv: „Să
ne considerăm norocoși și să sperăm că vom putea continua așa cât mai mult
timp în viitor”.
Să-mi fie iertată îndrăzneala de a remarca o inconsecvență, chiar în penultimul
paragraf al cărții, când autoarea își răspunde la întrebarea: „Am avut eu noroc în
viață?”, prin aserțiunea: „Nu pot să răspund afirmativ...”
Dar eroina noastră continuă: „Și foarte important în călătoria mea (n.n. E vorba
de mult visata călătorie cu balonul) am avut suport și ajutor de la mulți oameni
minunați din jurul meu: familie, prieteni, mentori, colegi de profesie și chiar
necunoscuți”.
Bravo Rodica! Asta ești tu cu adevărat: lipsită de trufie, mândră, dar și conștientă
că suntem rezultatul circumstanțelor noastre.
Și fiindcă pusei pe hărtie aceste reflecții, azi 16 februarie 2017 la București,
suportă rogu-te și urarea: La mulți ani cu sănătate, cu împlinirea tuturor viselor
(inclusiv o călătorie cu balonul), realizarea tuturor proiectelor!
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- Rebe, am asa niste probleme,
asa niste probleme! Nu pot sa fac
faţă la problemele astea! Ce sa ma
fac, Rebe?
- Asculta Haim, D-zeu ii trimite
fiecaruia probleme dupa puterile
sale.
Asa ca, una din doua: ori
le rezolvi, ori inseamna ca nu sant
problemele tale.
-----------------------------------------Este judecat un evreu:- Vi s-a
stabilit o amenda de 5000 de
ruble, pentru insultarea unui
functionar de stat. Inculpat,aveti
ceva de comentat, pe aceasta
tema?
- In principiu as avea! Dar la
preturile astea... ma abtin !
-----------------------------------------Diavolul la Privoz (cea mai
importanta piata din Odessa)
- Izia, am pentru tine o propunere
avantajoasa, vrei sa-mi vinzi
sufletul tau ?
- Liutzic, propunerea mea este si
mai avantajoasa - ia-l cu chirie.
--------------------------------------- Sarocika, de ce nu ma
intrebati cum imi merge?
- Rozocika, cum va mai merge?
- Oi, mai bine nu ma-ntrebati!
----------------------------------------- Odessa. Inscriptie pe un gard:
"Batetzi mai tare; cainele este surd"
---------------------------------------Procurorul: - Inculpatul a
savarsit o crima rara prin

WWW
indrazneala, abilitate si bogatia
fanteziei...
Inculpatul: - Tine-ti laudele
pentru tine, ca eu tot nu
recunosc.
--------------------------------------- Spuneti-mi, cat costa lectiile de
vioara ale fetitei dv.?Probabil ca
sunt scumpe.
- Da, dar ce profit!
- Pai, de unde profit?
- Am cumparat deja, la un sfert
de pretz, apartamentele din stanga
noastra.
------------------------------------------ Fiica dumneavoastră, zice
doctorul, are o nevroză. I-aş
recomanda multă distracţie.
- De ce gen?
- De genul masculin!
-----------------------------------------Era o dată un copil urât. Atât de
urât încât barza a venit de două
ori, o dată să îl aducă şi încă o
dată să-şi ceară scuze.
-----------------------------------------I: Care este diferenţa dintre o
femeie şi o baterie?
R: Bateria are şi o parte pozitivă.
-----------------------------------------------I: Cum îi dai nevestei mai multă
libertate?
R: Îi lărgeşti bucătăria.
------------------------------------------Politicienii sunt ca pamperşii,
trebuie schimbaţi cât mai des din
aceleaşi motive.
------------------------------------------
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-Zilele trecute, s-a putut vedea pe
vitrina mare a unei societati
din centrul orasului Philadelphia
un afis scris cu litere mari si
impozante:
*Preferam sa avem clienti 1000 de
Teroristi, decat macar 1 singur
Client EVREU!!!*
Multi trecatori au fost extrem de
indignati la vederea acestui afis,
unii l-au si fotografiat.
*Doar pe fotografii au remarcat
iscalitura din josul afisului:*
*Moritz Goldstein & Sons*
*Societate de Pompe Funebre**:))
laughing !
----------------------------------------Ceva bancuri din Ardeal..
Doi ardeleni se întâlnesc pe
stradă:
- De ce ești amărât, Ioanie?
- Cum să nu fiu amărăt ,măi
Gheo,dacă mi-o murit un bou.
- Eh, uite așe ne-om duce, unu'
după altu'.
I: Ce zice ardeleanul când se uită
în oglindă?
R: Mândru mi-s, fuce-m-aș!
O Femeie stă la ocazie în Apahida.
Oprește o mașină. Femeia:
- Bade, sui pe mine pân' la Cluj?
Șoferul: Sui, sui, dar cine mai
mână motorul?
Doi ardeleni la oraș, sunt cazați
într-un hotel la etajul 20, iar liftul
nu merge. Se apucă ei să urce pe
scări. Pe la etajul 5, Ion către
Gheorghe:
- Gheo, am să îți zic ceva...
- Lasă-mă în amărăciunea mea,
îmi zici când ajungem....
După încă vreo 7 etaje, Ion:
- Gheo, trebe să-ți zic ceva...
- Lasă-mă Ioane, îmi zici când
ajungem, acu lasă-mă în pace!

În fața ușii, Gheorghe către Ion,
gâfâind ca o locomotivă:
- Ia zi acumă ce voiai să-mi zici.
- Am uitat cheia la recepție!
Se apucă ei să coboare. După vreo
5 etaje, Ion vrea să zică ceva.
- Lasă-mă în pace. Îmi zici jos!
Alte 7 etaje, Ion vrea să spună
ceva, Gheorghe enervat îl oprește.
Ajung sleiți la recepție, Ion:
- Măi Gheo, tu chiar nu știi de
glumă?
Un cioban ardelean stătea pe
iarbă, în apropierea unei fântâni.
Un om se duce la fântână cu
intenția de a bea.
- Nu bea, omule, e otravită !
- Nem to dom.
- Apoi bea, dar încet, că-i rece.
Un ardelean, Ion, care voia să
plece în Germania îl întreabă pe
un vecin de-al lui ce să facă
deoarece nu știe limba germană.
- Nu-i bai. Limba germană-i ca la
noi, doar că tre' să vorbești mai
rar. Zis și făcut. Ajunge Ion la
Hamburg, intră într-un bar și
spune:
- Bu-nă zi-ua!
- Bu-nă - răspunde barmanul la
fel de rar.
- Da-ți-mi și mi-e o be-re.
- Po-f-tim be-rea.
După primele înghițituri Ion
spune:
- Eu su-nt de la Tu-r-da. Tu de
un-de eș-ti?
- To-t di-n Tu-r-da.
- Na... pai atunci de ce vorbim
nemțește?
Un român călătorește cu trenul cu
un ungur.
La un moment dat, ungurul îl
întreabă pe român: ce scrie pe
geam?
El ii răspunde: "nu scoateți capul
pe fereastră!"
- Și mai jos?
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Același lucru dar în franceză.
Mai jos?
În engleza.
Mai jos?
În italiană.
Dar în ungurește nu scrie?
Nu, voi aveți voie.

Țăranii dintr-un sat din Ardeal se
plâng primarului:
- Domnule primar, de câteva
săptămâni a apărut un om la noi
în sat și toate femeile pe care le
prinde le f*te.
- Și... nu ați luat măsuri?
- Ba da, dar oricum am măsura,
tot a lui e mai mare!
Știți că "O brad frumos" a fost
compus de un ungur?
Dacă era de un român ar fi fost
"Un brad frumos".
Un ardelean intră într-un bar la
New York . Barmanul îl ia tare,
din prima și îi spune că în acest
bar se bea numai pe pariu.
- Domnule, eu pun pariu cu tine
că nu poți să bei o sticlă de
Whisky în 30 de minute.
Ardeleanul își cere scuze, iese din
bar și apare peste 10 minute
înapoi, pune banu pe tejghea și
accepta provocarea. Barmanul îi
dă sticla, ardeleanul o termină în
10 minute. Barmanul, stupefiat..
- Domnule, dar n-am crezut că așa
ceva e posibil. N-am crezut că
sunteți în stare de așa ceva.
Nimeni nu a mai reușit!
Ardeleanul:
- Nici io n-am crezut, da m-am
dus la barul de peste drum să
verific!
Într-un compartiment de tren, un
oltean și un ardelean..
La un moment dat, ardeleanul
scoate o litră de palincă, slănină,
pită, sfarmă o ceapă și începe să

mănânce, trăgând din când în
când și din palincă....
Olteanului i se face de o dușcă,
dar cum să intre în vorbă?
La un moment dat, văzând că
tuica e pe terminate, își ia inima în
dinți și se apropie de ardelean:
- Mă cheamă Radu!
- Apăi, no, dacă te cheamă,
dutie...
Zice-se că un ardelean se duce să
se dea cu parașuta. În avion
instructorul îl invată cum să
procedeze:
- Apoi după ce te arunci matale
din avion, numeri până la zece și
tragi de sfoara asta să se deschidă
parașuta.
- No binie, zise ardeleanul nostru
și sări din avion.
Instructorul privește din avion
cum nea' Ghoerghe se duce jos ca
pietroiul fără ca parașuta să se
deschidă. Avionul face stânga'n
prejur și aterizează. Instructorul
se aruncă într-un Jeep într-o
căutare disperată pe câmpul plin
de căpițe de fân. Într-un final aude
un zgomot dintr-o căpiță. Când se
apropie de locul cu pricina îl aude
pe nea' Gheorghe murmurând în
căpiță:
- Apoi no mă rog frumos nouă, ... ,
apoi no mă rog frumos zece" și
nea' Gheorghe trage cu sete de
sfoara parașutei..
- Ia povestește, Gheo, cum o fo' cu
accidentul de mașină?
- Apoi, o fost așe: noi am mărs pă
drum tăt 'nainte și când drumu' o
luat-o spre stânga, noi tăt
'nainte...
La aniversarea a 20 de ani de
căsătorie, un ungur cheamă la el o
familie de prieteni români. La
începutul mesei, gazda ţine un
toast, încercând să vorbească
româneşte cât mai corect:
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- Aş vre se molţomesc lui
Dumnezeu pentru cei doizeci ani
petrecoţi alături de soţia me.
- Alături de soţia mea, îl corectă
prietenul român.
- Alături de soţia te ...noma de 4
ani..
Un bătrân stă pe o bancă într-un
parc și se uită mirat la un tânăr
care avea părul vopsit în toate
culorile.
- Care-i treaba, moșule? Nu ai
făcut niciodată ceva deosebit în
viață ?
- Păi odată m-am îmbătat și am
făcut sex cu un papagal, iar acu'
mă întrebam dacă nu cumva ești
fiul meu.
Albanezii au reușit să scoată pe
piață primul lor computer.
Tastatura este prevăzută cu două
butoane: dacă apeși pe unul dintre
ele nu se întîmpla nimic, iar cel
de-al doilea anuleaza comanda
anterioara.
Trei tipi, un american, un neamț și
un roman, se ciocnesc cu mașinle
într-o intersecție !!
Americanu' - Vai Fordul meu,
economiile mele de 3 luni s-au
dus pe apa sâmbetei...
Neamțu' - Vai Mercedesu' meu,
economiile mele de 6 luni s-au
dus pe apa sâmbetei...
Romanu' - Vai Dacia mea,
economiile mele de-o viață s-au
dus pe apa sâmbetei...
Ceilalți doi - Și cine naiba te-a pus
să-ți cumperi o mașina așa
scumpă !!!!
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