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Tableta lui ...G
Am ajuns, fără grabă, parcă fără să-mi dau seama, în anul la care nu mă
gândeam prea mult timp, constatănd că lumea se schimbă dramatic, de cele mai
multe ori fără să realizez dimensiunea şi amploarea acestor schimbări.
Îmi aduc aminte că, în deceniul 6, orizontul de timp nu mi-era de loc limpede,
nu reuşeam să văd sau să înţeleg mai nimic din ce ar putea să mi se întâmple în
viitorul interval de timp, chiar şi apropiat Recunosc că am fost întotdeauna plin
de respect al realităţilor existenţei, dar trăiam liniştit, ca şi cum aceste realităţi ar
fi fost create şi aplicate altora, nu mie personal. Hmm.....Aveam chiar senzaţia că
tot ce văd nu mi se aplică, deorece eu aveam o gândire pesonalizată, caracterizată
de interpretări deduse din analize elaborate de mine, care, vezi Doamne mă
fereau de situaţii neplăcute sau periculoase. Este foarte adevărat că eram
îtotdeauna atent la eliminarea unor situaţii putând deveni periculoase. Astfel am
reuşit, practicând continuu un regim de efort fizic şi un regim alimetar echilibrat,
să-mi asigur o stare de sănătate relativ bună, cu o singură vizită la medic, în vara
lui 2008., când a fost necesar să mi se monteze un stent. În sfârţit. Asta-i o
chestie care,din păcate, mă priveşte personal.
Să revin la subiecte mai interesante, mai atractive penru noi, ca de exemplu
apariţia
revistei noastre. Desigur regretabil, s-a constatat că apariţiile
consective, lunare, au încetat devenind o amintire oarecum nostalgică
Nimic surprinzător. Hai să vedem dacă, totuşi, se poate face ceva pentru
continuare, desigur mai simplu de făcut.
Lucrurile nu s-au schimbat chiar dramatic. Desigur este mai dificilă apariţia
ritmică, lunară aşa cum eram obişnuiţi. Cât de dificil, nu-mi dau seama. Pentru
mine este vorba de un efort suplimentar, dar sunt de părere că m-aş descurca
până la urmă. Problema importantă rămâne materialul care să atragă interesul
cititorilor, astfel încâ în luna următoare să mai dorească s-o citească, măcar din
curiozitate.Aşadar, sunt de părere că cei care şi-au trimis materielele până acum,
o vor face şi de-acum încolo fără probleme. (cu excepţia celor de sănătate)
Doamne fereşte.
La ultima întălnire de Marţi 29 ianuarie 2019, au participat;

 Sile ALEŞINCU, Florian DRĂGĂNESCU, Gigi DUMITRESCU

şi Aurel OŢEL, Mihaela TIHAN şi Nae ENESCU, Gabi şi
Vali GHEORGHE, Moise MARIN, Nina OLARU, Rodica
NICOLESCU, Maria APOSTOLESCU şi Radu STOIAN şi, Ani
şi Mirel VANCA (15)
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Marţi 29 Ianuarie
2019

Sursa: MECANICII’61, Anul 15, # 148, februarie 2019 EE,

Mirel VANCA

De când ne întâlnim noi, Promoţia Mecanicii ’61, în fiecare ultimă marţi din lună,
această zi a încetat să mai fie una nefastă, iar depre cele două ceasuri despre
care se spunea că ar fi rele, pentru noi
s-au transformat în unele bune. Aşa se
face că în ultima marţi din luna trecută, ne-am întâlnit câţiva colegi valizi şi
dispuşi ca barem odată pe lună să mâncăm şi altundeva decât acasă, să bem un
pahar de vin în cinstea unui sărbătorit (totdeauna există cel puţin unul), să
discutăm cu ceilalţi, să ascultăm muzică de dans şi chiar să dansăm.
Am fost la INTERMACEDONIA doar şaisprezece petrecăreţi - colegi cu soţiile sau
prietenele lor -, lipsind câteva nume marcante. Aţi remarcat, desigur, că printre
cei care au lipsit (motivat) a fost şi Gulie, pentru că altfel n-aş fi scris eu acest
articol, în locul lui. Şi fiindcă, oricât m-aş strădui, nu voi reuşi să fiu la fel de
spiritual şi profund ca el, cer îngăduinţa voastră încă de la început.
Sile Aleşincu a fost cel care a dat de băut de data aceasta. Îi urez şi în numele
celor absenţi: La mulţi ani! Am băut un vin negru: merlot, cabernet sauvignon
sau fetească. Nu ştiu exact ce-a fost, dar mi-a plăcut, mai ales că era gratis. Dacă
era prezent oenologul promoţiei, Şobo, m-ar fi lămurit.
Am mâncat fiecare ce-a poftit sau ce i-a permis buzunarul. Eu am mâncat ce mia comandat Ana şi n-am fost prea încântat. Mă ţine la regim, pentru că
abdomenul meu tinde să ia proporţii.
În restaurant, la fel ca şi în alte dăţi, alături de noi au petrecut şi o promoţie de
economişti, cu care ne-am întâlnit pe ringul de dans şi pe care am început să-i
cunoaştem. Orchesta, bucuroasă că are cui cânta, pentru că în restul zilelor,
dacă nu sunt pomeni sau parastase. restauranztul e gol, s-a întrecut pe sine.
Saxofonistul, un Kenny Garrett autohton, ne-a “electrizat” cu instrumental său,
iar chitaristul, un cântăreţ de operă naufragiat, ne-a încântat cu vocea sa, Ca
totdeauna când au fost prezenţi, Nae şi Mihaela au fost cei mai buni de pe ring,
iar Puşa Gheorghe a fost cea mai graţioasă. Noi, ceilalţi, ne-am străduit să facem
faţă.
În afară de băut, mâncat şi dansat am şi discutat între noi. Ce am discutat? Îmi
amintesc doar ce mi-a povestit Puşa despre nepoatele ei gemene, pe care,
neoficial, le adoptasem şi eu, imediat după naştere. Acum sunt în clasa zero, la
grădiniţă şi le dau de furcă bunicilor. Radu Stoian mi-a povestit pe la ce
mănăstiri l-a dus Maria, în cursul anului trecut. Dacă ar fi fost prezent şi
Bonelul, chiar dacă nu-mi aminteam ce-am vorbit cu el, n-aş fi greşit dacă fi zis
că ne-a mai ţinut un discurs despre Napoleon, Brătieni sau despre isprăvile lui de
director Navrom. Mai greu ar fi fost să-mi amintesc ce am vorbit cu Şobo, căci cu
el discut de toate, de câte ori am prilejul.
Prin urmare, cam aşa s-a desfăşurat ultima noastră întâlnire. Pe cei care ne
invidiaţi pentru cum am petrecut împreună, vă invităm să ne ţineţi companie în
ultima marţi din această lună. Gulie a avut grijă să-i menţioneze, în numărul
trecut al revistei, pe cei care ar trebui să ne facă cinste cu acest prilej: Rodica
Delcescu, Hans Farch şi Dan Ştefănescu. Hans şi Dan schimbă prefixul, iar
Rodica mai aşteaptă un an. Ea nu va putea veni, pentru că e la Chicago, iar Hans
pentru că e la München. Nădejdea noastră e în Dan, care sperăm să fie într-o
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formă bună şi o să poată veni. Dacă nu va veni nici el, ne vom descurca pe cont
propriu, fiecare. Oricum, noi le urăm la toţi trei: La mulţi ani, sănătate şi voie
bună!

Imagini surprinse de Anda Ştefănescu şi
prelucrate de Radu Gruia

Zâmbitoarea familie Gheorghe
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Aurel Oţel şi Gigi Dumitrescu.
‚Zâmbetul este mai moderat.

Sile Aleşincu şi Florian Drăgănescu.
Semper Fi.
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Maria , Apostolescu şi Marin Moise!
Nume profetice !!

Rodica Nicolescu şi Nina Olaru.
Noroc că mai sunt unii care verifică tot !
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Mihaela Tihan şi Nae Enescu.
Înţelegere nelimitată !

Ani şi Mirel Vanca. Două
personaje emblematice !
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Radu Stoian

Dans,Dans,Dans !
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Notiţe de vineri
Seara....

18.01.19
Sursa: MECANICII’61, Anul 15, # 148, februarie 2019 EE,

Radu MIHALCEA

Serviciul meteorologic american a anuntat pentru astazi, începând cu ora 14.00,
o furtună de zăpadă cum încă nu a mai fost în iarna aceasta…Trebuie să-mi
execut tot programul de lucru până la ora prânzului…dacă vreau să scap de
problemele care legate de mersul cu mașina pe ninsoare într-un oraș aglomerat…
M-am sculat - ca de obicei – la 5 dimineața, mi-am făcut programul de gimnastică
cu haltere ușoare, mi-am pregătit și am mâncat un mic dejun “vegan” – adică
numai din produse vegetale, nici-un produs animal: nu lapte de vacă, nu o
șunculiță prăjită, nu un ouleț fiert…nimic din bunătățile astea pe care le-am
gustat cu atâta plăcere până acum…

*

Să vă explic: ăsta este rezultatul vizitei făcute anul trecut la Herghelia / Tg
Mureș: un sanatoriu pentru reglementarea stilului de viața, așa spune reclama
lor!...Încerc și aici, la mii de km departare, să mențin regimul pe care l-am învățat
acolo…După 20 de zile de tratament am pierdut 7 kg…și după ce am ajuns acasă
am mai pierdut încă 3 kg…ceeace a constituit o supriză nemaipomenit de plăcută
pentru mine…Răsfățat de rezultatul studiilor americane pentru îmbunătățirea
gusturilor mâncărilor ajunsesem la 120 kg greutate cu toate că…nu mâncam mai
nimic…: doar din când în când câte un pește prăjit la (restaurantul) Papadeaux –
bucătăria lor creolă nu are egal în lume!! – sau niște mici făcuți de Saravale – un
măcelar timișorean care trăiește acum în Chicago – și prăjiți de mine (eu am
dobândit calitatea neoficială dar recunoscută de toți de grataragiu al colectivității
românești din Chicago…hmmm!!), sau un barbeque mongolian făcut proaspăt în
fața cumpăratorului la un restaurant chinez amărât, de nu dai doi bani pe el și nai intra acolo nici să te pice cu ceară…Dar dacă intri…pâi nu-ți vine să mai ieși,
așa de gustoase sunt bucatele lor…Formidabil…Mai amintesc acum numai
restaurantul indian – o dugheană mică și amărâtă, vai de capul ei! – unde găsești
niște specialități….mamă Doamne! Nu-ți poți închipui că din cartofi fierți sau din
boabe de mazăre se poate face ceva atât de gustos...
Și uite așa, fără să mănânc mai nimic toată ziua am ajuns la 120 kg și au început
problemele de sănătate…De asta ne-am dus anul trecut la Herghelia…

*

Dar acum trebuie însă să mă întorc la furtuna de zăpadă cu care am început
povestirea asta…În așteptarea zăpezii m-am repezit până la sala de sport (Health
Club, clubul de sănătate) din Burr Ridge, la vreo 3 km de fosta noastră locuință și
la 4 km de actuala…La 8 dimineața se adună acolo amatorii de pickleball: ăsta
este un fel de tenis care se joacă pe un teren mai mic, cu ajutorul unor palete mai
mici și dintr-o singură bucată – adică fără corzi - și cu o minge fără cameră
pneumatică: mingea este de fapt o carcasă de plastic elastic prevăzută cu găuri…
Asta face ca viteza maximă a mingii lovită chiar cu toată puterea să nu ajungă
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nici pe departe la 200 km / oră, cum s-a înregistrat zilele acestea la turneul de
tenis din Australia…Așa un tenis poate fi jucat și de pensionari… si cei care vin la
8 dimineața la club…sunt toti pensionari…bărbați și femei: deosebirea de calități
fizice nu mai este relevantă și se pot forma echipe mixte, după cum se nimerește.
Asta face ca amuzamentul să fie și mai mare, accentul căzând nu pe duritatea
loviturilor ci și pe maestria dirijării mingiei spre colțurile terenului, unde nu poate
fi ajunsă de adversari…
După numai două zile de joc am recuperat îndemânarea avută înainte de
întreruperea cauzată de concediul de iarnă pe care l-am petrecut la Huatulco /
Mexico. Din cele 9 seturi jucate cu diferiți parteneri și adversari – echipele au câte
doi jucători și perechile se schimbă după fiecare set - am câștigat 7…ceeace poate
fi privit ca un record pentru un pensionar de 78 de ani : ceilalți jucători sunt cu
cel puțin 10 ani mai tineri…Mi-a făcut mare plăcere…
Am început sportul ăsta de vre-un an de zile, după ce am renunțat la volei…Nu
mai pot să săr și plonjoanele pe care le făceam în tinerețe pot duce acum la
accidentare…Nici cu înotul nu mai merge așa de bine după ce elasticitatea
coloanei vertebrale s-a diminuat și nu mai poate forma curba concavă în sus care
mi-ar permite să mențin capul la suprafață și să respir în voie… Basketul duce
adesea la un contact corporal dur între jucători și eu am evitat asta încă de când
eram copil...Nici la ski n-am mai fost în ultimii doi ani, de când Rodica s-a
accidentat rupându-și două oscioare de la mâna stângă în timp ce apăsa cu
putere în bețele de ski…Ei...ce concediu ar fi trebuit să fie ăla, la Wistler în
Canada...Stațiunea se află la numai 300 m deasupra nivelului Pacificului și la
numai 10 km depărtare de acesta...Munții se ridică însă la peste 3000 m și sunt
plini de zăpadă timp de trei anotimpuri...Este o nebunie să cobori în viteză de la
soarele strălucitor și zăpada imaculată și să intri în ceața cu miros marin ca cea
care m-a însoțit în toată copilăria de la Constanța...Dar acum 3 ani am avut
ghinion cu Rodica…și uite așa am ajuns să trag de fiarele alea neînsuflețite și
neînsorite de la Health Club...
Asa că am căutat un alt sport pe care pot să-l practic acum...La Health Club sunt
peste 300 de aparate de vreo 50 de feluri diferite și în plus se oferă și lecții de
antrenament fizic sub conducerea unui specialist...Desigur că toate astea sunt
bune...dar eu căutam plăcerea jocului, care să-mi pună la încercare nu numai
mușchii ci și perspicacitatea, capacitatea de a gândi tactic și viteza de
reacție...Toate astea nu sunt solicitate dacă te bazezi numai pe legătura dintre
tine și fiarele alea articulate și cu greutăți agățate de ele...
Tot uitându-mă cu jind spre terenurile de sport din sală…am remarcat un grup
care juca un fel de tenis...tocmai... picklebal!…Eu n-am jucat tenis nicio dată, iar
ping-pong am jucat numai la Casa Pionierilor...Dar mi-am zis că...merită să
încerc!
Am încercat...și am reușit...Acum joc în categoria mijlocie....adică sunt și ași
printre amatorii de acolo dar și începători mai puțin dotați fizic iar eu mă clasez
pe undeva, pe la mijloc...Încet, încet am prins și regulile jocului și o parte din
tactică...așa ca acum, la vre-un an de la începuturile mai puțin glorioase, în sală
se aude des: Radu, ești liber? Vino să joci cu noi!
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Ce chestie...! Radu se aude mult mai des decât Joe sau Jimmy sau alte nume
englezești…și asta îmi face o mare plăcere…Dar și celorlalți jucători le face plăcere
să joace în echipă cu mine…
Poate că ăsta este rezultatul târziu al experienței căpătate acum vreo 60 de ani pe
terenul de volei: atunci când eram în apărare urmăream nu numai traiectoria
mingiei ci și mișcarea mâinii atacantului advers…Asta îmi permitea să încep
deplasarea către locul unde – probabil - va zbura mingea încă înainte ca aceasta
să fie lovită și atunci interveneam în traiectoria ei salvând un punct…Așa fac și
acum, la picklebal: încep din timp deplasarea către locul unde – probabil – va
zbura mingea…
Dacă considerăm că mingea zboră cu 60
km/oră și că distanța dintre jucători adverşi
este de numai 6 m atunci suma dintre timpul
de recție și timpul necesar deplasării poate fi de
maximum 0.35 secunde …Pe vremea când
eram student și membru al echipei naționale de
volei tineret mi s-a măsurat timpul de
reacție…Pe atunci am înregistrat 0.16 secunde,
ceea ce îmi permitea să joc în selecționata
României…La cei aproape 80 de ani ai mei
rezultatul obținut pe terenul de picklebal înseamnă atât o viteză de reacție cât și
una de deplasare cu totul remarcabilă, neobișnuită… Asta aduce …sarea și
piperul în jocul de picklebal: unele faze constituie din schimburi repetate de
mingii cu așa o viteză încât spectatorul aproape nu poate să le urmărească…Asta
durează până ce unul dintre cei doi jucători nu se mai poate re-concentra între
loviturile consecutive si lovește mingea greșit…Este teribil de spectaculos și în
acelaș timp de solicitant…
Astăzi am jucat timp de două ore pline, după care apa curgea șiroaie de pe
mine…M-am oprit, am stat vreo zece minute să mă liniștesc și pe urmă am intrat
în sauna umedă : temperatura de aproape 1000C este asigurată prin insuflarea
de abur fierbinte…Sauna umedă este mai puțin solicitantă decât sauna uscată, la
care temperatura aerului în cabină este asigurată cu ajutorul unui încălzitor
electric care produce aer uscat; acesta îți suge toată apa din pielea și așa
deshidratată de transpirație…Sauna este recomandată după efort fizic pentru că
ajută la eliminarea rapidă a acidului lactic care se formează în celulele mușchilor
în timpul efortului ; acesta ar produce dureri mușchiulare care ar putea să dureze
chiar și două zile…

*

La plecarea de acasă n-am trezit-o pe Rodica – care a venit dintro călătorie la Los
Angeles aseară pe la 11 noaptea – ci i-am lăsat și ei micul dejun gata făcut și un
bilețel: mă întorc la 10.45, să fii gata să mergem în oraș fiindcă la ora 14.00 vine
viscolul și trebuie să ne găsească acasă…Aveam trei treburi de rezolvat: să trecem
pe la casa fostă a noastră – pe 5 decembrie anul trecut ne-am mutat în altă parte,
vă povestesc și asta – și să vedem cum merg lucrările de remodelare (așa se
cheamă aici când zugravești casa ca s-o poți vinde bine), să trecem pe la un
tapițer care ar urma să ne repare o canapea veche de 20 de ani…Ce veche? Că
arată ca nouă… Este de fabricație italiană, am cumărat-o în Germania și am
adus-o aici…dar aici pernele canapelelor trebuie să fie mai tari, nu așa moi ca pe
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malul Mediteranei…Rodica nu s-a putut acomoda cu ea cu toate ca pentru mine
este nemaipomenit de confortabilă…și eu mă simt așa de bine când mă așez în
fața televizorului și canapeaua mă îmbrațisează dându-mi niște senzații senzuale
complect nepotrivite cu vârsta la care am am ajuns…
Pe urmă vroiam să las una dintre mașinile noastre – fiecare dintre noi își are
mașina lui, aici nu există mijloace de transport în comun și dacă n-ai mașină te
simți…ca și cum ai fi descălțat și nu poți să mergi nicăieri… - va să zică să las una
dintre mașini în garajul casei în care am locuit: aici unde locuim acum avem
numai un singur garaj și nu vroiam să las mașina care m-a servit atât de bine în
ultimii 6 ani să fie troienită în zăpada care urma să vină…

*

Aaa, să vă spun ceva și despre mașină…În Germania mergeam foarte mult și
foarte repede – acum 15 ani asta era posibil, acum aglomerația pe autostrăzi este
infernală – și de aceea în ultimii 20 de ani mi-am cumpărat numai Mercedes,
clasa S: cea mai mare mașină, cea mai sigură…Nu am cumpărat nicio data o
mașină nouă – era prea scumpă – ci le-am luat pe toate uzate, la cca. 100.000
km…și le duceam pănă la 300.000 km…adica vreo 3 ani de zile… Cum v-am
spus…mergeam foarte mult și foarte repede…Plecam seara din Bochum și
ajungeam a doua zi la prânz la ASE în mijlocul Bucureștiului – cam 1800 km! iar la ora 14.00 începeam cursurile pe care le țineam până la ora 18.00…
Ajuns in USA…m-am gândit să mai schimb mașinile și mi-am luat un Toyota
Avalon, modelul cel mai mare de la Toyota…dar mai mic decât un Mercedes…Aici
nu aveam așa de mult de mers, nu mă duceam nicăieri…Vânzătorul m-a asigurat
că partea tehnică este identică cu cea de la Lexus…dar despre Lexus nu știam
nimic: m-am documentat și am aflat ca Lexus este marca de lux a firmei
Toyota…și că este o mașină teribilă…!!
Am ținut Avalonul ăla – fără niciun fel de probleme tehnice- vreo 10 ani și pe
urmă am cumpărat…un Lexus, modelul din anul 2002, adică vechi de 11
ani…Avea însă numai 80.000 km la bord…și mi-am zis că o să avem o viață lungă
și fericită împreună…Între timp este în posesia mea de 6 ani – deci are acum
venerabila vârsta de 17 ani - a lăsat în urmă peste 170.000 km. (în total) dar încă
este un deliciu de care nu mă pot despărți: când apăs pe accelerație se aude mai
întâi un zumzăit ca de turbină bine echilibrată în timp ce mașina mă apasă
delicat pe perna din spate și trece ca fulgerul pe lângă alte surate de ale ei…N-am
fost nicio data un adept al vitezei de dragul vitezei și accelerația mașinilor m-a
lăsat rece…dar îmbrățișarea pernelor și delicatețea avansului Lexului ăsta m-au
cucerit de tot…În plus…are o formă atăt de perfect desenată, atât de aproape de
ceeace îmi închipui eu că trebuie să fie forma unui autoturism…
încât îmi produce bătăi rapide de inimă numai când o văd din depărtare…Este un
automobil classic, elegant, cam obosit – ca și mine de altfel – dar foarte distins…și
are un aparat de radio de o perfecțiune rară…În liniștea din cabină este o plăcere
să călătorești…
A fost o dragoste de la prima vedere: când am văzut mașina mai întâi în internet
și pe urmă în - parcarea negustorului m-am dus direct la ea, i-am dat un ocol și
mi-am zis: asta este!
Și asta a și fost…
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*

N-am terminat scrisoarea vineri seara…Aseară, sâmbătă, am fost la filmul
Rapsodie Boemiană... A luat Globul de Aur în urmă cu o lună! Ce să spun?
Foarte bine realizat: artiști foarte buni, decoruri minunate, muzică câtă vrei,
actiunea...hmm... destul de agitată...Sunt multe aspecte care arată ca cei care au
făcut filmul își cunosc/stăpânesc meseria...cu maestrie...
Dar mie nu mi-a plăcut...de loc.
Foarte zgomotos...insuportabil pentru un film muzical...Iar muzica...pentru mine
a fost de neințeles... Schelelăituri de chitară accentuate de ritmul foarte puternic
al unei baterii intregi de tobe...totul aproape de limita suportabilitații, după care
încep să mă doară urechile...
Acțiunea a fost marcată de activiatea sclerozată și de inițiativele impulsive ale
personajului principal, un cântăreț de muzică ușoară care nu se remarcă prin
munca depusă spre perfecționare ci a reușit să capteze atenția masivă a
publicului în urma zgomotului produs, a destrăbălării arătate pe scena, a
ritmului pe care l-a impus orchestrei și spectatorilor...Acestia - mii de oameni de
pe stadioane - cad într-un fel de transă: vibreaza in ritm cu interpretul, dau din
mâini, țipă, ...cântă...la fel ca interpretul principal.
În viața din afara scenei evolutia lui este că...se desparte de iubita lui - o fată
foarte draguță - și trece la relatii sexuale gay - de ce oare? - se îmbolnăvește de
Sida și moare la 45 de ani...
Ce porcărie...Se pare ca este istoria adevărată a unui cantăreț englez care a murit
prin 1990...
Mă gândesc...ce sa învețe tinerii de 18 ani care se duc sa vadă aceasta operă a
creației cinematografice americane? Sa acționeze haotic? Sa devină gay? Sa le
placă scălămbăiala aiurea a actorului principal...?
Dacă ma uit la societatea americană în general...ea se manifestă – în mare parte exact la fel...Acțiuni nevrotice și ilogice ale Președintelui țării sunt urmate de
comentarii interminabile ale salariaților tv...după cum sunt interesele celor care
susțin postul de emisie: unii extrem pentru acest președinte alții extrem împotriva
lui...În conducerea țării, acelaș lucru: un partid (republican) care nu mai zice
nimic, n-are nicio părere fiindca este la putere și are banii statului la quasidispoziție...și un partid democrat care ar dori să păstreze o anumita logică traditionala americana - dar care, păstrând acesta linie, nu reușește să găsească
drumul către inima majorității alegătorilor traumatizați de filme de acest gen și de
politicieni care fac politică pentru buzunarul propiu fără să țină seama de
interesele națiunii. Sunt mulți oameni lipsiți de educatie, care nu știu ce-i aia un
"concept strategic", nu știu să gândească și să acționeze planificat și se lasă duși
de zgomote, de bătăi de tobă, de instincte primitive...fără respect pentru oamenii
din jurul lor...
Ce Americă stupidă traiesc eu în acest timp...
Sau așa o fi fost întotdeuna… ?

*

Președintele ține de o lună de zile 800.000 de salariați de stat fără salariu
fiindcă...vrea să-i oblige pe democrații din Parlament - care-si primesc salariul lor
cu regularitate - să-i aprobe un proiect - un gard la granița cu Mexico - de care
nu are nevoie nimeni, nici granicerii cel putin... Cam 50% din populația țării
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susțin că este corect ca cei 800.000 să nu primească salariu...ca și cum ei ar avea
o vină ca alții - bine plătiți în acest timp - reflectă părerea celorlalți 50% din
populație care susține că gardul este inutil și ineficace...Lăsănd gardul de o
parte...trebuie sa te întrebi cât de cretini trebuie să fie cei 50% dintre alegători
care sunt de acord cu încălcarea oficială, de către stat, a dreptului de baza a
salariaților, garantat în ultimii 500 de ani: să primescă salariu pentru munca
prestată...??
Câtă idioțenie adăpostește acest popor american...?!
Este gata - sub impulsul vre-unui bătător de toba - să se întoarcă la sclavagism?
Adepti ai acestei ordine sociale - sclavagism - se mai găsesc pe ici pe colo în
societatea americană dar sunt eliminați când se manifestă prea vizibil...Dar câți
sunt cei care nu se manifestă vizibil...??
Ce popor stupid...in totalitatea lui...si genial, pe de alta parte...prin realizarile
extraordinare ale unei grupe restrânse de oameni extrem de capabili, geniali...
Oare stupiditatea si genialitatea sunt numai doua fețe ale aceleiași …societăți?
Brrr....
Vă
promit
să
termin
materialul vinerea viitoare :
acum mai trebuie să fac și
altceva ! Dar să vă dau
adresa nouă :
6652
Applewood
Court,
Downers Grove, IL 60516,
USA,
tel. 630 769 6126.

*

15

Revista MECANICII’61, An 15, # 148, februrie 2019 EE

O mostră de ger polar la Chicago.....*)
Draga Corina,
Ce sa zic...? Iarna este ...iarnă si mie imi place...mai ales daca ninge si se
aduna cel putin 0.5 m de zapada...Asta ca sa am ce da cu lopata de- oparte
din drum...ca sport de iarna. Desigur ca as putea cumpara o masina de
curatat zapada...dar placerea nu mai este aceias!
De data asta insa placerea a fost...depasita...! Aproape toata "viata" a fost
oprita ieri si astazi...din cauza gerului: scolile, muzeele, trenurile, excursiile,
avioanele...toate au fost oprite! Probabil ca si multi salariati au stat acasa
fiindca strazile au fost goale, aproape nu circulau masini...Fiindca ninsoarea
a cazut cu doua zile mai inainte si gerul a venit dupa, intre timp strazile au
fost curatate asa ca se putea circula fara probleme pe asfaltul...plin de sare!
Numai ca...nu circula nimeni!
Cel mai interesant a fost reportajul despre sinele de metrou care pe anumite
portiuni in centrul orasului trec pe poduri la nivelul etajului 1: ca sa le
mentina in stare de functionare au fost plasate din vreme conducte de gaz
metan. Cand gerul a atins valori maxime si sinele s-au contractat din cauza
frigului, au fost deschise (automat) conductele si "s-a dat foc la sine!"
Spectacolul a fost inedit chiar si pentru cei care locuiesc de mult in
Chicago...si a fost filmat si fotografiat...Iti spun asta ca sa ai o idee despre
cum se lucreaza aici...Metroul a putut functiona tot timpul...fiindca distanta
dintre capetele sinelor a ramas...neschimbata!
Temperatura (statica, adica masurata cu termometrul protejat de curentul
de aer) a atins - 33 C...dar americanii mai noteaza si temperatura
"dinamica" care tine seama de intensitatea vantului: dupa datele oficiale,
aceasta a fost de - 55 C...Hmmm! Mai rau decat la polul Nord...
Eu...bineinteles ca a trebuit sa gust si aceasta experienta...asa ca m-am
imbracat bine si am esit la plimbare, ieri, pe la 10 dimineata! Strazile si
drumurile pietonale erau perfect curate, nu exista niciun ghetus...asa ca
plimbarea ar fi putut sa fie ...foarte agreabila.
Ok, a fost placut...intr-un anumit fel. Nu am stat decat vreo 10 minute
afara, imbracat bine si cu caciula ...dar fara manusi...
Dupa 10 minute m-am intors in casa - nu aveam ce face afara si de altfel
sunt peste tot anunturi sa nu iesi din casa. Mai ales la varsta
noastra...totusi avem o varsta... nu putem sti nicio data cum reactioneaza
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corpul (imbatranit) la asemenea solicitari. Eu am capatat o migrena usoara
care a durat vreo cateva ore...
In casa am pus mana pe bratul gol...Am simtit-o de gheata...eu, care am de
obicei mainile foarte calde ...Dupa vreo ora , din nou, aceias
atingere...aceiasi gheata...!! Asa mi-am dat seama de ce exista acel pericol
mare pe care-l intimpina si alpinistii care vor sa se urce pe Everest: probabil
ca raceala aerului intra adanc in tesuturi...asa cum ieri a intrat si in oasele
mele...Cat am stat afara nu am simtit asta...
Alpinistii o patesc mai rau: fara sa-si dea seama, tesuturile ingheata, in
aceasta etapa ei nu simt dureri (nici eu nu am simtit)...si de aceea nu au
controlul asupra temperaturii pielii...Din cauza suprasolicitarii sistemului
de reglaj al temperaturii corpului, ei au impresia ca...se sufoca de
caldura...si incep sa se dezbrace in gerul cel mai strasnic! Asa ajung de fapt
sa inghete...fara sa-si dea seama si ...mor...fara sanse de scapare.

Durerile incep daca vrei sa dezgheti ceva...si atunci constati ca pielea - si
poate si carnea dedesubt - a fost distrusa de inghet... Asta este frost bite muscatura gerului...Eu...n-am avut sa ceva.
In rest...raceala se simte si in casa: sunt numai 16 grade cu toate instalatia
de incalzire lucreaza in permanenta si ca am pus si un incalzitor
electric...Cerul este senin, asta noapte a fost foarte clar si am vazut atatea
stele stralucitoare cum n-am vazut nici o data in C: ca la munte!
Cam astea sunt impresiile din zilele astea geroase...Maine o sa se
incalzeasca putin iar poimaine o sa fie peste 0C...
Ei...o mica aventura nu strica nicio data!
Toate bune voua si...multumesc pentru intrebare!
Radu
*)Corespondenţă de la Radu Mihalcea
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Să ne mai şi
amuzăm puţin...
Sursa : MECANICII’61, Anul 15, # 148, februarie 2019,

Internet
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