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Robert Wadlow,

Nãscut la 22 februarie 1918 la Alton în Illinois, Statele
Unite, Robert Wadlow cântãrea, când a venit pe lume avea
4 kg. Curând, la ºase luni de viaþã cântarul arãta cã
bebeluºul acumulase deja încã 10 kg. ªi ritmul s-aa pãstrat,
astfel cã la 18 luni, ajunsese la 28 kg. Creºterea sa a con tinuat, iar la 8 ani mãsura 1,87m ºi cântãrea 90 kg. Pentru
hainele sale, Robert avea nevoie de trei ori mai mult materi al decât ar fi fost normal ºi purta încãlþãminte cu numãrul 70
(talia 37 în SUA). Fiecare pereche de încãlþãminte era fãcutã
la comandã ºi costa foarte mult, 30 de dolari perechea, bani
mulþi pentru acea vreme. Când avea 20 de ani, o firmã de
încãlþãminte, “International Shoe Company” i-aa propus sã-ii
furnizeze încãlþãminte, în schimbul folosirii imaginii lui.
Pentru promovarea imaginii firmei, Robert a trebuit sã viziteze
41 de state din SUA ºi sã se întâlneascã cu peste 800 de per soane. Tatãl lui a fost nevoit sã-ººi modifice maºina, pentru ca
Robert sã poatã încãpea în ea ºi sã cãlãtoreascã cât de cât
comod, dar cu picioarele îndoite. În 1937 a bãtut recordul
mondial, depãºind 2,54 m, performanþã deþinutã pânã
atunci de un irlandez decedat în 1877. Ajungea uºor la vâr ful unui semafor de circulaþie ºi când i se luau mãsurile pen tru haine, nu prea ajungea un metru dublu! Nu era o sur prizã, fiindcã la 12 ani, când se înscrisese într-o
o tabãrã de
cer-ccetaºi, fiind mãsurat, avea 2,17 m; la 14 ani - 2,24 m,
iar la 21 ani - 1,75 m. A mai crescut de atunci cu jumãtate
de metru. Culmea este cã cei din familia sa erau absolut nor mali: tatãl avea 1,85 m, iar fraþii lui Robert tot cam aºa.
Priviþi-ll pe gigant ºi observaþi-ii ºi mâinile ! La unele din
apariþiile publice ale sale, atrãgea mai mult public decât
Chavez , iar relaþia cu o fatã care-ii plãcea nu era uºor de
gestionat. Cu toate acestea, uriaºul nu s-aa putut plânge cã na avut succes la tinerele din jurul sãu.
A murit foarte tânãr, la 32 de ani, iar mormântul sãu din
oraºul natal este ca ºi imaginea sa: cea mai înaltã piatrã
tombalã ... Memorialul Robert Wadlow a fost ridicat în
1985 pe bulevardul College din Alton-IIllinois.
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