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Ei bine, există mulţimea tinerilor care au locuri de muncă, au 
banii necesari, însă nu au timp la dispoziţie ca să-i cheltuie!  

De ce nu călătoreşti mai mult? Să fie timpul tău liber de 
vină? Sau banii? Sau ambele? Nu ar fi mai bine să ai timpul 
şi banii necesari când eşti tânăr, ca să poţi savura într-adevăr 
călătoriile în diverse ţări ale lumii? 

De curând, am vizitat incredibilele aşezări de pe stâncile 
Indiene din Mesa Verde, Colorado. Înaintea excursiei, ghidul 
ne-a explicat că ar trebui să ne căţărăm pe o scară de 36 
picioare, apoi să ne târâm printr-un tunel îngust de 16 
picioare, ca să ajungem la acele aşezări; în acel moment, 
multe din persoanele în vârstă care doreau să meargă în 
excursie au considerat că nu mai pot face acest efort.  

Aceştia au aşteptat prea mult timp ca să-şi permită o astfel de 
călătorie ... 

Atunci când fiul nostru Greg a participat la Circuitul 
Naţional de Tenis pentru Juniori, noi am fost singurul cuplu 
din America care a avut posibilitatea să asiste pe cheltuială 
proprie la toate turneele naţionale. 128 de tenismeni din 
topul juniorilor, din toate statele americane, au participat  la 
turneul în sală din Boston (iarna), pe terenurile tari din San 
Francisco (primăvara), pe terenuri cu iarbă din Kentucky 
(vara) şi la Naţionale în Kalamazoo, Michigan (la sfârşitul 
verii).  

Jucătorii au fost prezenţi cu mamele, taţii sau antrenorii lor 
sau au fost trimişi singuri, fiind cazaţi la localnici. S-a 
întâmplat foarte rar ca ambii părinţi să fie prezenţi - dar noi 
am reuşit să fim prezenţi! Chiar şi atunci când fiul nostru 
Doug a învăţat să joace tenis în nordul Italiei o vară întreagă, 
l-am vizitat în Italia şi am vizitat întreaga ţară. 

Mulţi dintre părinţii puştilor câştigau mai mulţi bani decât 
câştigam noi, însă nu dispuneau de timp liber. Pentru noi, "să 
fii stăpânul propriei vieţi" înseamnă să avem timp şi bani la 
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