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SUCCES STORY

aceeaºi invenþie, meritul lui Nicolae
Paulescu a fost în sfârºit recunoscut.

Coandã ne-a dat
avânt, Nadia -10
ºi Tepeº a cucerit
cetatea filmului

Cum în secolul al XX-lea, timpul a
devenit un cuvânt cheie pentru a rezolva orice, avionul cu reacþie inventat de
Henry Coandã a fost cea mai revoluþionarã invenþie din toate timpurile.
Fãrã el, avionul cu reacþie ar fi fost
inventat mult mai târziu. Fãrã o gimnastã româncã, probabil computerele
nu ar fi învãþat sã arate un 10 perfect.
Nadia Comãneci a primit primul 10
din istoria gimnasticii la Montreal, în
1976.
Imaginaþi-vã cã Bram Stoker cãuta un
conte pentru a-ºi scrie best-seller-ul,
ºi Hollywood-ul tânjind dupã un vampir pentru a-l pune pe marele ecran.
Toþi îi pot mulþumi lui Vlad Þepeº, conducãtor român în timpuri medievale
care a avut nenorocul de a ajunge un
demon însetat de sânge al timpurilor
moderne.

De la Eliade
pânã la Sãpânþa

Probabil cã ar fi trecut mult timp
pânã ca cineva sã se gândeascã sã
scrie o istorie completã a religiilor.

Mircea Eliade a fost primul din lume
care a fãcut acest lucru, nimeni nu sar fi gândit sã se lege de o treabã
serioasã ca aceasta. Nativ, românii
au un mod creativ de a rezolva problemele prin a le râde în faþã. Suntem
prima naþie care are un cimitir vesel
renumit pentru poveºtile gravate pe
plãcile funerare. Doar dacã nu încerci sã þinteºti poarta de opt metri,
nimeni nu ar fi reuºit sã apere patru
lovituri de pedeapsã la rând. Aceastã
performanþã a fost atinsã de portarul
român Helumth Dukadam ºi i-a adus
echipei Steaua Bucureºti, în 1986,
Cupa Campionilor Europeni. Hei,
domnule Bil Gates, vrem sã te felicitãm pentru faptul cã eºti cel mai
bogat om din lume! Dar, hai sã
punem problema altfel: ne datorezi
enorm! România este a doua limbã
vorbitã în compania ta. Repetã dupã
mine: mulþumesc – thank you! Hai sã
trecem mai departe, la alte porþi
(gates), unele mult mai agreabile de
aceastã datã. Porþile din Maramureº
sunt unice în lume prin arhitectura
lor. Oameni buni, a venit timpul sã
fim serioºi ºi sã vorbim ºi despre
femei! Credeþi-ne pe cuvânt, le avem
pe cele mai frumoase de pe faþa
pãmântului. Sincer, fãrã a încerca sã
supãrãm pe cineva, o lume fãrã minunatele noastre femei n-ar fi posibilã.
Ne pare rãu!

Oina româneascã,
strãbunica
baseball-ului

Dacã suntem buni cu adevãrat la ceva, ne
pricepem la a ne simþi bine. Din punct de
vedere gastronomic, suntem mândri proprietari ale celor mai favorabile condiþii
pentru a mânca bine. ªi dacã încercaþi
mâncarea, vã recomandãm cu tãrie sã
degustaþi ºi vinurile noastre recunoscute în
lume, cu o istorie de secole. Istoria artei ar
fi fost cu multe pagini mai subþire fãrã contribuþia unui mare sculptor cum a fost
Brâncuºi. El a fãcut multe pentru a încuraja arta sculpturii ºi a dãltuirii. Sculpturile
lui Brâncuºi sunt considerate acum ca fiind
opera unui artist modern. Românii au
gãsit una dintre cele mai vibrante culori
din lume. Este renumitã în lumea largã ºi
nimeni nu a putut gãsi combinaþia exactã
folositã pentru a picta. Este numit “albastru de Voroneþ”, de la renumita mãnãstire
din Moldova. O altã contribuþie importantã a României la arhitecturã este stilul
brâncovenesc, un stil unic, renumit în
întreaga lume. Americanii au un motiv
pentru a ne mulþumi: sportul lor naþional.
În timp ce alþii alergau capre sãlbatice
pentru a încropi un sport naþional,
românii au inventat strãbunica baseballului – oina, care a fost pentru prima datã
atestatã în 1364. ”
Grupaj realizat
de Ionuþ Crivãþ
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