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Tableta lui G
Sursa : mecanicii’61, #188,iunie 2022

Autor Radu GRUIA

Ca de obicei, mai pregnant sau mai lax, modulul de timp acceptat pentru
apariția revistei s-a consumat invariabil, pentru că de….este vorba de.. timp !
Cu care nu se joacă chiar nimeni; singurul lucru pe care mi l-am permis , în
legătură cu treaba asta , este că , pentru a fi corect cu cei care citesc, mi-am
tras un selfie,nu de alta dar în scopul de a preveni afirmații de genu’ ”Ce
dracu ‘ domle, ăsta nu mai îmbătrânește ?”
Altfel ce-aș putea să mai spun ? Pînă și știrea la zi , războiul din Ucraina,
a căzut, cum de fapt era de așteptat, în desuetudine pentru marea masă a
publicului, cu excepția – evident – a posturilor TV. Unde manipularea este
însă, la ea acasă.
Evenimentele respective par să se deruleze conform unui plan bine stabilit :
Fiecare protagonist își intrepretează partitura , mai mult sau mai puțin convingător, funcție de capacitatea de absorbție a publicului căruia i se
adresează. Iată de ce , cred eu, este inutil să citez pe unul sau pe altul, dintre
Intrepreții pricipali. Sunt toți, cum zice românul, o apă și-un pămînt.
Dar,orice sau cum s-ar întâmpla, trebuie să ne exprimăm compasiunea și
regretul pntru victimile nevinovate ale războiului. Asta este.
Dacă războiul dă semne de oboseală, în schimb a reapărut, oportun…
pandemia, de data acesta de la maimuță ! Nu cumva să o neglijați : are forme
de manifestare oribile, în comparație cu bieții lilieci de WUHAN
În încheiere, ce-aș putea să mai spun decât : Doamne adu-ți rogu-te aminte
de lumea pe care ai creat-o ! Amin !

Clic pentru cuprins

3

Revista MECANICII’61, An 18, #188 iunie 2022 EE

A 25 - zi a celei
de- a doua vieți
Sursa : mecanicii’61, #188,iunie 2022

Autor Radu MIHALCEA

Când încep să scriu aceste însemnări este luni 25.04.2022, după amiaza, și
asta este cea de 25-a zi după operația mea pe inima deschisă...Pornind de la
această constatare am scris și titlul...
Prof. dr. Backhus de la Institutul de Medicină Pulmonară și Vasculară a
universității Loyola din Chicago, mă avertizase liniștit dar ferm: Domnule, ai
avut un noroc teribil în urmă cu două săptămâni când ai suferit un atac
cerebral ușor: acesta a semnalat colegilor de la spitalul din Hinsdale (lângă
Chicago) că în corpul dumitale poate exista cel puțin un pericol major.
Primele cercetări au arătat că artera de pe partea stângă a gâtului este
înfundată în proporție de 75% și particulele de colesterol care au provocat
comoția celebrară ar fi putut să fi plecat de aici. Dar colegii nu s-au oprit la
acest rezultat și au cercetat toate vasele sanguine din corp: nici unul nu avea
vreo depunere calcaroasă, toate erau libere: felicitări pentru asta și pentru
viața sănătoasă pe care ați dus-o!
Ajungând însă la inimă au constatat că în auriculul stâng – care preia sângele
din plămân și-l trimite în creier și în restul corpului, există ceva neobișnuit – o
tumoră – care n-are ce căuta acolo! Colegii te-au trimis la noi și noi am stabilit
că este vorba de un maxom, o foarte rară formă de tumoare, care a crescut
foarte mare – cca. ¾ din volumul auriculului – și care-ți pune viața în pericol:
dacă mai crește, inima dumitale nu mai poate asigura debitul de sânge
oxigenat de care are nevoie corpul și există mai întâi pericolul să mori
asfixiat atât de rapid că noi nu vom avem timpul necesar să
intervenim...Celălalt pericol ar fi ca o bucățică din această tumoare să se
poată desprinde, să fie transportată spre creier și acolo să provoace o
deteriorare majoră care să te lase invalid pentru restul vieții...Nu ai
posibilitatea să alegi între cele două forme de a-ți termina viața, ai numai
posibilitatea să optezi pentru ce-ți propunem noi: să accepți să facem o
operație pe inima deschisă și să scoatem maxomul acela afară. Am mai făcut
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așa ceva, cu succes, și asta este ce-ți propunem! Astăzi este marți
29.03...având in vedere pericolul maxomului ne gândim să facem intervenția
joi 31.03...dacă dumneata o să fii de acord.
*
Mă uitam la el cum vorbea degajat și liniștit de parcă ar fi fost vorba de a
cumpăra ceva de la piață...Era trecut de 60 de ani – asta se putea citi clar pe
fața lui – și a avut multe clipe dramatice de înfruntat: și asta se putea citi din
nenumăratele riduri mici care-i brăzdau fața în toate direcțiile...Fața lui arăta
ca cea a unui om mai bătrân decât mine – eu am acum 81 de ani – dar
degaja acea căldură liniștită pe care eu o prețuiesc foarte mult la oamenii în
care îmi pun toată încrederea...Dacă cineva neavizat ar fi intrat in cameră a fi
putut foarte ușor să-și închipuie că eu aș fi chirurgul – solid, în putere, roșu în
obraji – și el ar fi pacientul: mai în vârstă, puțin ofilit, slăbuț, palid la
față...Hmmm...cum natura joacă feste oamenilor!

Trăsăturile și numele îi trădau originea arabă/indiană...Ulterior am cunoscut
mai mulți colegi din echipa lui chirurgicală – el deținea și funcția de director al
Institutului de Chirurgie Toracică și Vasculară – și mi-am dat seama că am de
a face cu o „mafie arabă”: mai toți chirurgii de inimă din Chicago au origină
arabă sau indiană! Asta mi-a sporit încrederea în interlocutorul meu,
cunoscând capacitatea intelectuală extraordinară de care dau dovadă
specialiștii ajuns în USA din acel colț al lumii...M-am confruntat cu ei în urmă
cu vreo 17 ani, când, proaspăt sosit în USA, căutam o poziție de profesor de
economie: toți decanii de la facultățile de economie din Chicago erau indieni!
Cel care m-a angajat – și chiar din start mi-a dat salariul dublu - a fost un
indian care – din păcate pentru mine – a plecat după doi ani: fusese numit ca
șeful departamentului de Dezvoltare Tehnică la H+P (Hawlet and Packard),
nr. 2 pe piața mondială de computere personale!

*
Să stau să mă gândesc mai mult? Petrecusem ultima săptămână răsfoind
toate materialele din internet care descriau intervenții chirurgicale pe
inimă...și tot nu-mi era clar: cum o sa facă? Cerusem și sfatul prietenului meu
Mihai G., care și el suferise o intervenție chirurgicală – mai ușoară – pe inimă:
el suferise de aritmie și un doctor – Razminia, tot un arab – îl lecuise de asta
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introducând un fir electric prin vâna de la piciorul stâng și – după ce l-a dirijat
până în zona respectivă a inimii – i-a cauterizat centrele nervoase care
provocau bătăile neregulate ...Mihai m-a asigurat ca accesul chirurgului la
inimă este posibil...dar în cazul meu chirurgul trebuia sa taie o tumoare de pe
locul unde era prinsă și s-o scoată afară prin vena care era mai mică în
diametru...Cum Dumnezeu o să facă asta?

Dr. Backhus mi-a dat o grămadă de detalii despre operația pe care urma s-o
facă dar a evitat cu grija informațiile principale...Pe urmă m-am lămurit că
scopul convorbirii lui cu mine nu a fost să-mi dea mie amănunte despre
operație ci să poată aprecia el capacitatea mea de rezistență la o intervenție
atât de majoră și să prevadă problemele cu care ar urma să de confrunte...Nu
mi-a rămas decât să intuiesc cum ar putea face și să-mi pun speranța întro
convorbire care urma să aibă loc cu unul dintre medicii specialiști din echipa
profesorului...Și aceasta – a fost o femeie americană – mi-a spus clar: este
foarte simplu! Mai întâi îți taie sternul și-ți desface pieptul...pe urmă trece
coordonarea tuturor funcțiilor celebrare, respiratorii și de circulație a sângelui
unei mașini automate, pe urmă paralizează funcționarea inimii scufundând-o
într-un bazin cu un lichid special și...după ce inima s-a oprit de tot, ia un cuțit,
o despică la partea superioară – formată dintr-un țesut cheratinos, nu din
mușchi, care nu s-ar mai putea lega la loc. Pe urmă ia o chiuretă și taie
maxomul, îl scoate afară și începe să facă operațiile în ordine inversă: coase
cele două margini cheratinoase, umple inima cu sânge, o leagă înapoi la
vinele și arterele decuplate și o pune în mișcare...Și tot așa...operația este
gata după 4-6 ore și trezirea din anestezie are loc după 8 ore...
Simplu, nu-i așa?

Dr. Razminia mă asigurase că aceasta este una dintre cele mai simple
intervenții chirurgicale pe inimă...dar...pe măsură ce ajungem să intuiesc
detaliile...se dovedea ca a fi una dintre cele mai complicate...Auzi, să despice
inima în două și să opereze înăuntru ei... Hmmm...!

Frumoasă perspectivă, nu?
Dar ce, aveam de ales?
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*
Joi după amiază primesc un telefon că – din cauza unui accident de circulație
la care trebuia intervenit imediat - operația mea a fost amânată pe vineri,
01.04...Să fiu la ora 5.00 dimineața la spital!...De 1 aprile! Să fie vreo
păcăleală?

Bunul meu prieten Marius s-a sculat cu noaptea în cap și a venit să mă ia de
acasă...El va asista la operație dintr-o sală alăturată unde se vor transmite
detalii textuale (nu imagini) pe un ecran de tv...Marius va transmite prin
telefon noutățile
rudelor si prietenilor care-și doresc informații
amănunțite...Ce gest minunat!
Marius este cu 20 de ani mai tânăr decât mine și a ieșit la pensie în urmă cu
câteva luni. El a studiat fizica teoretică la Facultatea de la Turnu Măgurele,
unde și-a luat și doctoratul...După revoluție s-a angajat ca fizician la centrul
de cercetări nucleare de la Los Alamos (New Mexico, acolo unde a fost
construită prima bombă atomică). Ulterior s-a mutat la Chicago, unde a lucrat
ca profesor de Știința Materialelor – asta a înlocuit Metalurgia pe care am
învățat-o noi! - la Nord-Western University și la centrul de cercetări nucleare
Argon Research Laboratory... Ne-am cunoscut la sărbătorile organizate de
Consulatul României din Chicago cu ocazia Anului Nou, al Crăciunului și al și
Aniversării Zilei României: noi trei – Rodica inclusiv - eram singurii participanți
distinși cu câte un Doctor Honoris Cauza...Al lui provenea de la Institutul
Politehnic București, unde eu și Rodica am studiat!

Și mai este un punct delicat, care ne-a apropiat și mai mult: din căsătoria lui
cu Liliana – tot o absolventă a Facultății de Fizică de la Turnu Măgurele,
originară din Medgidia deci constănțeancă de a mea! – au rezultat doi copii,
un băiat și o fată, băiatul fiind mai mare. Amândoi copii ș-au luat doctoratul în
specialitățile lor...și până aici este o asemănare formidabilă cu evoluția primei
mele familii...Dar pe urmă au apărut diferențe majore: copii lor își iubesc și
respectă părinții...ai mei...își dușmănesc tatăl...M-am uitat întotdeauna cu
bucurie și respect la relațiile lor de familie...dar acum este prea târziu să mai
pot prelua ceva...Dar mă bucură faptul că la vârsta de peste 70 de ani am
putut lega o prietenie nouă cu niște oameni deosebiți.
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*
La ora 5 dimineața am ajuns la spital și m-am minunat că totul era luminat ca
ziua, că toți cei care urmau sa aibă o contribuție cât de cât erau la posturile
lor...După verificarea actelor o soră m-a condus în sala de anestezie unde mă
aștepta deja medicul cu care vorbisem cu o zi mai înainte...Am schimbat
hainele de oraș cu un halat spitalicesc și m-am întins pe o masă sub lumina
orbitoare a reflectoarelor...Tot povestindu-mi ceva medicul anestezist mi-a
cuplat vena principală de la mâna stângă la aparatul de anestezie și a
pregătit-o pe cea de la mâna dreaptă pentru eventualele transfuzii. Oarecum
surprinzător pentru mine îmi spune că sunt gata să mă ducă în sala de
operație...Aici amintirile mele devin tulburi: probabil că anestezia începuse
să-și facă efectul...

Aveam mereu în față imaginea unui perete cenușiu al unei clădiri cu patru
etaje, pe care am înregistrat-o în Cap Town (Africa de Sud) în 2001, când am
fost acolo: era perioada de glorie a celebrului chirurg Christian Barnard care –
cu 10 ani mai înainte – realizase prima operație pe inimă...Barnard ajunsese
tot atât de celebru, de cunoscut și de venerat în întreaga lume ca și
astronauții americani care ajunseseră pe lună cu 20 de ani mai înainte...Miam dorit foarte mult cel puțin să vizitez locurile unde lucra celebrul
chirurg...Dorința de a-l vizita pe Barnard – sau cel puțin orașul în care trăia - a
fost atât de puternică că am planificat călătoria asta vreo 3 ani de zile...și
până la urmă tot am ajuns acolo...A fost asta o presimțire că o să am și eu
nevoie de o operație pe inimă? Nu știu....

Am ajuns la spitalul lui după amiaza pe la ora 6.00 și imaginea fațadei
spitalului mi-a rămas întipărită în minte până acum...O fațadă cenușie și
anostă dar impresionantă prin cunoștințele și experiența pe care le
adăpostea... Acum purtam imaginea asta cu mine, spre sala de operație din
Chicago...

Am regretat nespus că nu am putut să culeg nici-o impresie din sala de
operații în care am fost condus: anestezia își făcuse deja efectul...Aș fi văzut
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câteva din aparatele de care va depinde viața mea în următoarele ore, toate
la cel mai înalt nivel al tehnicii actuale...Altă dată...!

*
Când m-am trezit eram întro sală postoperatorie dar tot dotată cu tot ce este
necesar pentru o intervenție de urgență...Aici urma să stau 2 zile, până ce
medicii se convingeau că organismul meu a început să funcționeze „normal”,
fără sprijinul aparatelor. Nu era nimeni pe lângă mine, era liniște în cameră.
Din pieptul meu ieșeau doua cabluri subțiri care făceau legătura cu o cutie
cenușie: aceasta supraveghea funcționarea inimii și ar fi intervenit automat și
ar fi dat și alarma dacă ar fi observat o anomalie...Nu-mi era foarte clar ce
vedeam în jurul meu dar primul meu gând a fost „mai trăiesc oare?”...Nu
aveam nicio durere...și după filozofia locală nu mirosea a bine...: „dacă nu te
doare nimic, înseamnă că ești mort” spun americanii...și pe mine nu mă
durea nimic! Tot timpul convalescenței nu am avut nicio durere...trebuie să
spun asta sper lauda doctorilor mei americani...Formidabil! Da, mai trăiam,
tocmai începusem cea de a doua viață, cea dăruită de doctori, și mă aflam în
ziua a treia a ei...

Două surori vin să mă ia la o plimbare: protocolul local prevede să fac primii
pași pe picioarele mele încă din a treia zi după operație...Spiritul meu sportiv
mă îndeamnă că le arăt ce pot și o luăm pe culoarele spitalului...când observ
că ceva nu este în regulă: un șuvoi de lichid venea după mine...Era urina
mea care curgea neîncetat și cu un debit mare: releul respectiv din creier –
care ar fi trebuit să oprească scurgerea – încă nu intrase în funcție după
anestezie...Întrerupem plimbarea și ne întoarcem în cameră...Scurgerea de
urină nu se oprește așa că tehnicienii spitalului îmi plantează o uretră – un
tub din plastic care colectează urina și o depune într-un vas – tot de plastic –
pe care trebuie să-l port cu mine...Oricum este o soluție mai comodă decât să
fac mizerie prin pat și prin cameră...
Mai rămâne un deranjament al stomacului care trebuie stăpânit...

*
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După alte câteva zile – nu știu câte, trăiam într-o stare de semiconștiență Liliana, soția lui Marius, vine și mă ia de la Loyola Hospital și mă duce la Oak
Trace, la comunitatea de babaci în care locuiam. Eu și Rodica ne-am
felicităm încă o dată că în urmă cu 3 ani am avut inspirația să vindem casa
din Western Springs – unde Rodica a locuit 30 de ani – și să ne mutăm aici,
într-o locuință proiectată pentru cei în vârstă: în mijlocul unei grădini, fără
scări interioare, ceva mai mică decât casa din Western Springs dar suficient
de mare pentru noi doi și pentru Ducesa, pisicuța noastră de rasă himalaieză.
De acest complex aparține și o clădire cu 5 etaje destinată babacilor cu
probleme speciale. Fiecare etaj este rezervat unei familii de boli, mergând
până la demență totală. Aici lucrează personal calificat – inclusiv medici –
care asigură toate cele necesare unui tratament complet. Aici am fost și eu
încartiruit și anume la secția de îngrijire a memoriei: antecedentele mele erau
deosebit de grave! Pe de o parte atac cerebral, pe de altă parte operație pe
inimă...Amândouă duc la cel mai înalt grad de periclitate...!

Până în acest timp Rodica a locuit în casa noastră din acest complex, la 200
m depărtare de clădirea aceasta. Întro seară ea a ieșit din casă fără să ia
cheile cu ea și instalația de siguranță a închis intrarea, lăsând-o pe ea afară
în ploaia rece. Întâmplător eu am telefonat după vreo jumătate de oră și ea
mi-a răspuns că este afară din casă și că-i este frig...Am anunțat serviciul de
securitate al instituției, care a venit imediat, a găsit-o în grădină și a dus-o în
casă dar a doua zi au mutat-o în clădirea principală, în care stau și eu: nu mai
poate să locuiască singură...Ne vedem de două ori pe zi, luăm masa
împreună...

*
Prima impresie din fiecare dimineață este foarte favorabilă: ai certitudinea că
te simți mult mai puternic decât în ziua precedentă! Energia suplimentară te
face să te gândești la viața din afara acestui establishment spitalicesc și ești
gata s-o pornești la drum...Dar surplusul de energie se consumă repede și
după ce ai servit și cafeaua de dimineață...revine o poftă de somn că aproape
pici din picioare...În primele zile am presupus că ne pune câte un somnifer în
cafea...ca să stăm liniștiți...dar Rodica m-a convins că somniferul este de fapt
energia pierdută în timpul operației și care încă nu a fost
recuperată...Pierdusem 15 kg în 10 zile...!
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Programul este puțin cam haotic și fără multă grijă pentru pacienți: deja la ora
6 dimineața apare echipa care face curățenie prin camere, mai întâi
deschide, pe urmă trântește ușile și apoi schimbă impresiile din ziua
precedentă cu voce tare. Jumătate de oră mai târziu tura de noapte face
ultima inspecție înainte de a pleca acasă și încă o jumătate de oră mai târziu
tura de dimineață își completează inspecția...Nu mult după ea vine chelnerul
care preia comanda pentru cele trei mase ale zilei și pe urmă este timpul
pentru micul dejun. În timp acestuia surorile împart medicamentele de
dimineață, măsoară parametrii principali ai fiecărui pacient...când – în sfârșit
– se instaurează o perioadă de liniște...Te aștepți să vină vre-un doctor...dar
nu vine nici unul...! Dacă ai avut noroc ai fost programat la fizio-terapie...dacă
nu...aștepți prânzul și ziua următoare uitându-te la tv...Somnul te fură din
când în când...și cam acesta este programul zilnic...Se spune că somnul este
cel mai bun medicament...și cei de aici îl folosesc cu prisosință.

Mâncarea este abundentă dar tipică de spital: legume fierte, multă carne
pregătiră fără gust, lapte, ceai, cafea...Aici am descoperit că americanii
folosesc mierea pentru a da gust mâncării, de exemplu garnisesc friptura de
porc cu...miere...! Mie îmi este greu să urmăresc această predilecție, am
rugat pe cineva sa-mi aducă castraveți murați de la magazinul polonez din
apropiere și cu ăștia reușesc să mă mențin în apele mele...Când sunt acasă
îmi pun singur castraveți la murat și sunt fericit...

Cândva am participat la o ședință a comitetului culinar și le-am oferit să guste
niște mici proaspeți prăjiți și o supă thailandeză: comitetului i-au plăcut
ambele foarte mult dar la prezentarea în plenum n-au avut curajul să mă
sprijine cu toate că eu le-am propus să le introducă numai facultativ,
experimental...Au discutat...până ce s-a ales praful...și treaba a rămas
baltă...Ulterior am aflat și care este structura deciziilor culinare și m-am
lămurit de ce – aproape – nu se poate face nimic, nu se poate introduce nimic
nou: fiecare instituție – de exemplu cea în care locuiesc eu în prezent –
dispune de un “director culinar” care ar trebui să aibă o oarecare libertate de
decizie: nu o are!
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Nici instituția asta a mea nu este independentă ci aparține de o societate: a
noastră are 9 asemenea instituții și în cadrul conducerii acesteia este activ un
super director culinar, membru al conducerii societății...Cum poate acesta să
coordoneze activitatea culinară a instituțiilor individuale, când acestea sunt
împrăștiate în diferite state americane în care predilecțiile pentru mâncare
sunt foarte diferite...ăsta este un mister și mai mare...Dar nici el nu este
independent ci trebuie să respecte meniul prescris de o societate alimentară
și mai mare care prescrie și calitatea produselor și prețul la care trebuie
cumpărate și furnizorul de la care trebuie cumpărată...Asta este dictatură
adevărată...

Consecința acestei suprastructuri alimentare este că dacă mie mi se face
poftă de un cotlet de porc fraged și bine prăjit...directorul meu culinar nu
poate să-l procure: el trebuie să cumpere un pachet cu 100 de cotlete de la
fabrica de porci X, care hrănește puii lui de porci cu chemicale astfel ca
aceștia ajung foarte repede – in timpul prescris! - la „greutatea de tăiere”.
Carnea acestui animal – care n-a văzut lumina soarelui și nici n-a alergat pe
o pajiște înverzită – este tare, lipsită de acea grăsime dintre fibrele
mușchiulare care – prin prăjire – îi dă cotletului acel gust de neegalat...Adio
plăcerea de a mânca o friptură ca lumea...la restaurantul instituției mele...

Există o scăpare din acest dictat?
Există!

Există restaurante de lux – și ele membre ale unei societăți a lor – care
procură carnea de la producători „adevărați”. Porcii lor zburdă pe câmp,
mănâncă grăunțe și nu chemicale dar carnea lor – ajunsă în farfuria de la
restaurant - costă $50 un cotlet…de 15 ori mai mult decât cotletul servit la
instituția mea…Cât despre gust…ce să spun?...Divin!!!

Mă înțelegeți acum de ce vreau să ies cât mai repede de aici?

01.05.2022
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Mă surprind să constat ca astăzi este 1 Mai și că – poate – ar fi trebuit să
merg la defilare…Vă mai aduceți aminte de asta de acum atâția ani…?

Nu, nu trebuie să merg…Ce bine…că stau acasă…respectiv în spital…Pe
mine m-a deranjat nespus faptul că – trebuind să defilez cu sportivii –
mergeam pe stradă în chiloți de sport și aveam impresia că toată lumea se
uită la picioarele mele…Cum trebuie să se fi simțit colegele noastre, fetele, la
ale căror picioare se uitau efectiv toți bărbații?

Ultima oară am participat de 1 Mai la o sărbătoare câmpenească organizată
undeva în Mehedinți…Președintele sindicatului de la Porțile de Fier și-a dorit
o manifetare puternică a legăturii dintre constructorii hidrocentralei și
populația rurală… și a organizat un meci demonstrativ de volei, undeva pe un
tăpșan de munte…A marcat terenul frumos, a pus și niște stâlpi și o plasă și
a mobilizat 12 salariați care cândva, în trecut, jucaseră ceva volei…Dar pe
urmă au venit locuitorii satelor din împrejurimi și – neștiind că acolo se juca
volei – au trecut cu nepăsare prin mijlocul terenului, întrerupând jocul și orice
demonstrație a existenței unei lumi civilizate…

Brrr…Mai am și asta în amintire chiar și acum…
Apropo…astăzi este cea de a 30. zi a celei de a doua vieți a mea, cea dăruită
de chirurgi ! La mulți ani !
Toate cele bune!

Clic pentru cuprins
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Tot ceea ce ți-ai dorit în adolescență,
vine abia după 70 de ani ?
Curtoazia: Necunoscut

Nu:
trebuie să mergi la școală sau la muncă. Primesti o "alocație în
fiecare lună. Ai propriul tau apartament. Ai carnet de conducere și
mașină proprie. Doamnele cu care umbli nu se tem să rămână însărcinate
şi nu au acnee. Viața este grozavă. Poți schimba claxonul mașinii cu
sunet de împușcătură. Oamenii se dau la o parte mult mai repede .
Bătrânețea vine într-un moment foarte nepotrivit. Când erai copil
credeai că "timpul de somn" este o pedeapsă. Acum îl simti ca pe o
mică vacanță.
Cea mai mare minciună pe care ți-o spui este... "Nu trebuie să notez
asta, o să-mi amintesc".
Nu ai părul cărunt... Ai acumulat "înțelepciune"!
Dacă Dumnezeu ar fi vrut să-ți atingi degetele de la picioare,
ți-le-ar fi pus în genunchi.
Desigur, mai vorbesti si singur, uneori ai nevoie de sfaturi de la experți.
La o asemenea vârsta , „ jetonul norocos” înseamnă să intri într-o
cameră și să-ți reaminteşti pentru ce te-ai dus acolo.
Ai mai mulți prieteni cărora ar trebui să le trimeti asta, dar acum
sigur nu-ți amintesti numele lor.
Acum, te întrebi... tu mi-ai trimis asta, sau eu ți-am trimis-o ție ?

George Bernard Shaw, respect !
Curtoazia: Corina Firuță
A fost unul din autorii mei preferați cînd eram în liceu. Am citit atunci toate piesele
lui care fuseseră traduse în română. Am citit atunci și toate piesele lul Shakespeare
traduse. Ca să văd de ce ziceau proștii că GBS ar fi fost de talia lui Shakespeare. Cele
netraduse din Shakespeare sau pe care nu le-am găsit, le-am citit rezumate de Charles
și Mary Lamb. Mi-a plăcut mult și Hasek cu Soldatul Sweik, care era un soldat
cuminte pe lângă ce am fost eu. După o săptămână la regiment, m-au trimis la
Spitalul Militar Central. De unde m-au lăsat la vatră.
Victor.
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George Bernard Shaw a fost un dramaturg, critic literar și activist politic irlandez,
laureat al Premiului Nobel pentru literatură, considerat de unii critici ca fiind unul din
cei mai importanți dramaturgi de limbă engleză.
În 1925 când i s-a acordat Premiul Nobel, Shaw a declarat că acesta este doar „un
semn de recunoștință pentru ușurarea adusă lumii, deoarece nu a publicat nimic anul
acesta.”
Dramaturgul a refuzat premiul bănesc, după care a fost inundat cu scrisori în care era
rugat să ofere banii altor persoane dacă nu are nevoie de ei. Iar Shaw a făcut o
remarcă sarcastică în privința acestei situații: „Alfred Nobel mai poate fi iertat pentru
că a inventat dinamita. Dar numai un dușman al rasei umane putea inventa Premiul
Nobel.”
După moartea soției sale Charlotte, scriitorul nu a pretins că este un văduv îndurerat,
explicând că după „patruzeci de ani de iubire și devotament” libertatea nu este o
achiziție atât de proastă.
Era și vegetarian. La 70 de ani când a fost întrebat: „Cum vă simțiți”, el a răspuns:
„Minunat, mă deranjează doar medicii care susțin că voi muri dacă nu mănânc
carne.”
La 90 de ani, la aceeași întrebare a răspuns: „Grozav, nu mă mai deranjează nimeni:
acei medici care m-au speriat că nu voi putea trăi fără carne, deja au murit.”
George Bernard Shaw a trăit 94 de ani. Necrologul, publicat de ziare, a fost scris în
prealabil – Shaw l-a editat cu entuziasm cu câțiva ani înainte de moartea sa.
Știa să combine umorul și observațiile de viață profunde. Iată doar o mică parte din
declarațiile sale:
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1. S-ar putea să ai dreptate, dar ce rost are dacă femeia ta plânge?
2. Cât de mercantil ești, prietene. Nu uita: tot ce poți cumpăra cu bani, deja este
ieftin!
3. Distanța nu distruge nimic. Diferența de vârstă nu distruge nimic. Opinia părinților
nu distruge nimic. Oamenii distrug totul. Ei înșiși.
4. Optimiștii își realizează visurile. Pesimiștii – coșmarurile.
5. Întrebarea „Ce vor crede oamenii?” trebuie să fie pe ultimul loc. De fapt, nimănui
nu-i pasă. Este viața ta.
6. Tăcerea – este cea mai perfectă expresie a disprețului.
7. Cine poate – face; cine nu poate – îi învață pe alții.
8. Cu cât omul este mai matur și mai înțelept, cu atât mai puțin vrea să se certe. El
vrea să se ridice, să-ți ureze o zi bună și să plece.
9. Nu te grăbi să-i ajuți pe cei care nu ți-au cerut ajutorul. Nu oferi sfaturi celor care
nu le-au cerut. Apreciază-te, apreciază-ți cuvântul și gândurile.
10. Acum, că am învățat să zburăm ca păsările, să înotăm sub apă ca peștii, ne
lipsește doar un singur lucru: să învățăm să trăim ca oamenii pe pământ.
11. Onestitatea și loialitatea sunt cadouri scumpe pe care nu ar trebui să le aștepți de
la oamenii ieftini.
12. Uneori trebuie să faci oamenii să râdă, pentru a le distrage atenția de la intenția de
a te spânzura.
13. Mai bine trăiești cu o femeie încăpățânată, decât cu una plictisitoare.
14. 2% dintre oameni – se gândesc, 3% – cred că se gândesc, iar 95% dintre oameni
ar prefera să moară decât să se gândească.
15. Oamenii întotdeauna dau vina pe circumstanțe. Nu cred în puterea
circumstanțelor. Obține succes doar omul care va căuta condițiile de care are nevoie
și, dacă nu le găsește, le creează singur.
16. Prietenia dintre bărbat și femeie fie este o relație dintre foștii iubiți, fie a viitorilor
îndrăgostiți.
17. Încearcă să obții ceea ce iubești, altfel va trebui să iubești ceea ce primești.
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18. Numai un prost poate sărbători anii care îl apropie de moarte.
19. Trebuie să conștientizezi faptul că oamenii au dreptul să gândească diferit și să nu
facă ceea ce aștepți tu să facă. Probabil că te iubesc, dar dragostea lor ar putea să fie
diferită de cum vrei tu să fie.
20. Iubește bărbații. Ei au nevoie de dragostea ta. Chiar dacă nu recunosc niciodată.
În spatele fiecărui bărbat de succes există o femeie care crede în el. Și îl iubește cu
adevărat.

Reviste românești
Curtoazia Radu Mihalcea
Am făcut astăzi obișnuita reclamație la administrația spitalului în care mă aflu și – în
sfârșit – emailul mi-a funcționat toată ziua: ce bucurie! Se face totuși o excepție
fiindcă eu sunt singurul pacient care folosește aici internetul...și deci spirite îndreptate
spre economie ar fi putut protesta: de ce atâta risipă? Internet pentru un singur
pacient...?!
Dar nu a protestat nimeni: instalația există, este folosită pentru a asigura comunicarea
între surorile si medicii care lucrează aici, toate datele medicale sunt transmise
electronic. Pentru a pune in funcție internetul pacienților este numai necesar să se
introducă parola în sistem...și totul merge...
De ce nu se face asta in mod curent, fără reclamație? Fiindcă majoritatea oamenilor
care lucrează sau sunt pacienți aici nu folosesc internetul în mod privat, nu urmăresc
știrile, evenimentele zilei...și atunci le este complet indiferent dacă pacienții au sau nu
au internet...Numai eu am tulburat liniștea asta idilică, aducând un lap-top in spital și
cerând ca acesta să poată funcționa...
*
Așa ca astăzi am putut citi - una după alta - atât revista Mecanicii ’61 cât și
suplimentul redactat de Adrian și trimis mie de dna. Ștefănescu: mulțumesc pentru
efort! Am apreciat foarte pozitiv faptul că acesta din urmă a fost intitulat – corect și
plin de decență – „supliment”: el completează discret dar eficient cunoștințele noastre
despre pasiunea sa de-o viață , admirator fără margini a lui Adrian Popa pentru un
domnitor român cu renume: Mihai Viteazul. .
Foarte prețios acest număr suplimentar pentru multitudinea de informații pe care ni
le-a pus la dispoziție! Foarte prețios și pentru faptul că i-a permis lui Adrian să revină
printre scriitorii promoției ...el care a fost Redactorul Șef al primelor apariții ale
Mecanicilor ’61 din anul 2005 !
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După cum înțeleg eu de aici de departe...se pune problema de bază: ce facem acum?
Avem două reviste?
Adrian a spus clar: avem un supliment!
Minunat! Ce strică un supliment? Poate că ar fi bine să apară concomitent cu revista
și atunci nu am mai discuta despre două reviste?
Însăși problema desființării revistei Mecanicii ’61 mi se pare ne la locul ei...De ce s-o
desființăm? Revista a avut și ea evoluția similară celei pe care a făcut-o promoția
Mecanicii ’61 și este o reflecție perfectă a acesteia: din multitudinea de autori permanenți sau ocazionali – au mai rămas numai câțiva și materialele oferite de ei
reflecta perfect preocupările pe care aceștia – și deci Promoția Mecanicii ’61 - le
(mai) au acum: Riri s-a dedicat colectării de materiale umoristice – ce este rău în
asta? – Radu G. publica lunar părerea lui despre evenimentele zilei, Radu M. tot
găsește teme în activitatea politică internațională care lui i se par interesante, Corina
F. găsește ocazional posibilitatea să ne informeze despre eforturile ei - unice în
România! – de a conserva patrimoniul național altfel neglijat de toată lumea...Pot sămi închipui că Mirel, după ce va termina și ultimul roman dedicat vieții din satul său
natal – va începe să redacteze istoria faimoasei promoții ’61 și o va publica – capitol
după capitol – în revista Mecanicii ’61. Adrian, după ce în suplimentul lui recent s-a
dedicat realizărilor actuale din zona Călugăreni va putea cerceta mai amănunțit
luptele lui Mihai Viteazul și ne va furniza informații necunoscute încă - și deci
neprețuite – despre acea perioadă de glorie din istoria României...Și tot așa...până ce
va rămâne în viață numai unul dintre scriitorii aceștia și se va mai găsi numai un
cititor al revistei...atât cât va mai fi ea!...
Stop! Am greșit! Nu am considerat afluxul de noi membri ai asociației cărora le-a
făcut plăcere să participe la ultimul revelion pentru a...nu știu câta oară...Poate că și
printre aceștia se vor găsi câțiva interesați să consemneze cele trăite de ei în cadrul
manifestărilor asociației – sau în afara acestora! Sunt atâtea subiecte de discutat în
România noastră actuală și în afara ei încât eu nu pot să-mi închipui că revista va
rămâne fără autori sau fără cititori...!! Trebuie numai curajul de a privi înainte, de a
menține ceva in viață, care trăiește deja de decenii...și care nun are nici-un motiv să
dispară...Curaj!
Desigur că trecerea conducerii asociației de la unul dintre fondatorii ei – Calypso – a
dus la o schimbare a punctului de vedere...Calypso-junior nu este nici cel puțin un
mecanic...Ce contează? El are datoria să mențină viu spiritul tatălui său, să-l ducă mai
departe...așa cum duce toată gospodăria agricolă de care răspunde el acum...De aici,
de departe, eu am convingerea că nu-l deranjează cu – aproape – nimic...Revista o
face Radu G. iar Calypso – junior are numai două sarcini:
- să se bucure de conținutul ei
- să lase mai departe sprijinul financiar pentru o activitate culturală originală,
unică în România.
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Asta este și o atitudine de mare patriotism...Mai există o asemenea inițiativă în
vreuna dintre multiplele universități românești?
Nu mai există!
Și atunci...să-i dăm în cap, s-o lichidăm...fiindcă este unică și originală? Asta ar fi o
atitudine tipică românească, că de aia a ajuns România așa de înainte în Europa și în
lume: fiindcă a găsit întotdeauna cum să zdrobească inițiative originale...De ce să
repetăm această experiență nefastă?
Din contră, să mergem înainte...Unde este o problemă aici?

Imagini rare, deosebite

Curtoazia Dan Georgescu
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Spălarea tăcută a creierului
Curtoazia Valeriu Pop
Spălarea creierului se realizează cel mai bine atunci când habar n-ai că se
face, ci pur și simplu apare ca parte a vieții tale. Deși s-ar putea să „simți” că
ceva nu este în regulă, totuși ești programat. Gândește-te pur și simplu la
reclamele și emisiunile TV...
Fapte: Populația SUA 334 milioane, constând din 57,8% albi, 18,7% latino,
12,1% negru și 11,4% asiatic sau altele.
- Apoi descompuneți-l la aproximativ 10% din toate căsătoriile existente care
sunt interrasiale, inclusiv cele ale tuturor raselor și doar 5,6% din populația
care se identifică drept LGBT. Te-ai aștepta la aceleași proporții în reclamele
TV dacă ar reprezenta America —— dar iată ce vezi în schimb (luat dintr-un
jurnal de reclame TV pe o perioadă de patru luni), care este destul de diferit.
TV: Bărbații albi (ca majoritatea americanilor) aproape au dispărut. Când sunt
în reclame, fie sunt bătrâni, urâți și bolnavi, fie sunt partenerul unei femei de
culoare și nu au rol de vorbire. În trei dintre reclame, bărbații albi spălau
rufele și se împerecheau mereu cu o fetiță căreia îi livrează hainele curate.
Cu alte cuvinte, mai puțin de 10% din populație conduce 90% din narațiune.
Zero reclame ale taților și fiilor albi. Nici unul! Deci, în timp ce 75% dintre
copiii albi locuiesc cu ambii părinți, inclusiv cu tații lor, noi alegem în schimb
să nu modelăm acest lucru în favoarea celor 62% dintre copiii de culoare
care nu locuiesc într-o gospodărie cu doi părinți? Aceasta este noua noastră
normalitate în ochii lor? Ca acceptabil? Este aceasta imaginea „normală”
sănătoasă pe care vrem să o modelăm populației noastre?
La fel de tulburător: au dispărut și băieții și adolescenții albi tineri, cu excepția
cazului în care erau gay flagrant new age, de parcă asta ar reprezenta
„majoritatea” în loc de minoritatea jalnic de mică. La ce percepție
distorsionată a realității servește asta? Studiul a descoperit că majoritatea
copiilor erau fete albe cu un „frate” negru, chiar dacă acesta reprezintă cel
mai mic procent din orice realitate discutată până acum! MAJORITATEA
cuplurilor de reclame TV constau dintr-o femeie albă cu un bărbat negru;
când, în realitate, aceștia reprezintă aproximativ 6% din cei 30% dintre negrii
care sunt căsătoriți sau aproximativ 2% din populația noastră. Începi să vezi
cât de ridicolă, dar totuși omniprezentă este această spălare extraordinară a
creierului? Exact ce încearcă ei să programeze în noi cu acest potop
necruțător de non-realitate?
- În mod surprinzător, în luna decembrie, a existat o creștere (dar nu o
majoritate) a modelelor de bărbați albi arătoși, dar cercetările au determinat
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că în fiecare caz a fost o reclamă la colonie și fiecare dintre acele reclame a
fost făcută în Europa unde încă mai folosesc bărbați albi în reclamele lor. Pe
de altă parte, aici ei preferă să-i înfățișeze pe tinerii bărbați albi ca fiind atât
de proști , încât nu sunt capabili să-și spună liniile și nici măcar nu ar putea
spune „Liberty Mutual”, a prezentat compania de asigurări în reclamă.
- Pe o perioadă de patru luni, a concluzionat că, în timp ce populația afroamericană din America este de doar 12%, aceasta a fost în 94,3% din
reclame. Bărbații de culoare reprezintă doar 5% din populația noastră -- totuși
au fost în 89,7% din reclame. Atunci trebuie să întrebi, unde sunt asiaticii și
latinii care alcătuiesc de aproape TREI ORI populația de culoare? Sunt de trei
ori mai mult numărul de reclame sau este ceva grav denaturat aici în mintea
Hollywood-ului și Madison Avenue?
- Cert este că, deși bărbații albi reprezintă cel mai mare segment al populației
noastre, aceștia au fost în doar 4% din reclamele TV! În cele mai multe dintre
aceste cazuri, aceștia au între 60 și 80 de ani și pretindeau medicamente
pentru boli debilitante, ipoteci inversate (Tom Selleck) sau planuri Medicare.
Deși studiul a avut multe, multe mai multe fapte alarmante, unul care iese cu
adevărat în evidență este că, cu excepția lui Lincoln, aproape fiecare
campanie publicitară pentru mașini noi a prezentat o femeie șoferă. În
reclamele pentru automobile, erau mai multe șoferi femei de culoare decât
șoferi albe. Din nou, Europa a fost excepția: Mercedes și BMW NU AU
ȘOFER VIZIBIL!! Ei au arătat mașinile care circulau pe autostrăzi, dar nu au
permis niciodată o vedere unde șoferul era vizibil. Mi s-a părut foarte
interesant. Sunt ei mai interesați să vândă produsul în timp ce noi părem să
fim mai interesați să vindem mesajul politic/rasial?
- Și nu doar reclamele noastre oferă această irealitate distorsionată condusă
de media. De asemenea, este aproape imposibil să pornești o emisiune care
nu are un cuplu gay sau componentă LGBT, dar în realitate doar unul din
optsprezece ar trebui, dacă dorește să reprezinte cu exactitate mai puțin de
5,6% din populația care se încadrează în acest grup. . Rezultatele acestei
spălări a creierului sunt dramatice și de mare succes. În ciuda procentajului
scăzut din viața reală, atunci când sunt intervievați, americanilor li s-a spălat
creierul pentru a crede că 24% dintre toți americanii sunt LGBT! Bazându-se
pe reclame, trebuie să creadă și că familia americană „medie” este biracială,
că bărbații albi abia există și latinii/asiaticii nu există deloc.
- Aceasta este magia și tragedia televiziunii false, necinstite și nerealiste
„trezite” la care ne uităm și suntem afectați de 24/7, chiar dacă este departe
de realitatea noastră. Idem pentru minoritatea „trezită” care urmează fără
minte în urma sa, crezând că această narațiune bizară este de fapt reală sau
justificată, atunci când este doar o iluzie și o fabricație. Ei ne controlează cu
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adevărat întregul proces de gândire și ne vor distorsiona percepția asupra
realității, dacă le permitem să facă acest lucru.
- Deși una este să ștergi stigmatul monoparentalității, bi-rasialismului sau
preferințelor sexuale neobișnuite, este complet altceva să le înfățișăm ca
„Model de rol” sau „Normă”, ca reprezentanți ai întregii noastre societăți, în
special în detrimentul adevăratei normalităţi sau realismului.
NR. Materialul a fost trimis (email) și lui Radu Mihalcea. Din replay , inserat
la pagina Linkuri WEB , doritorii pot afla mai multe despre subiect.

Clic pentru cuprins
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Linck-uri WEB
Sursa : MECANICII’61, Anul 175 # 175, mai 2021 EE

Internet

NR. Pe această

Pe această pagină veți putea viziona pagini de WEB ,selecționate pe criteriul unui
eventual interes al Dvs. Pentru a le accesa, clik pe numele Linck-ului pe care doriți
să-l vizionați. Inițiativa urmărește de fapt, creșterea semnificativă în volum și diversitate a
cuprinsului revistei noastre.( exclusiv în varianta EE)

Umor ...profesionist . 9 pag
Kazahstan Astana .pps 37 pag
Populația pământului . pdf 6 pag
Podul de la Drobeta-Tr. Severin. pps 23 pag
Vietnam.pps 23 pag
Topul topurilor .pps 53 pag
Radu Mihalcea . pdf 2pag
Aix en Provence . pps 21pag
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Tot ceea ce ți-ai dorit în
adolescență, vine abia
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George Bernard Shaw,
respect !
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Imagini rare, deosebite
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