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Sambata 9 februarie a avut loc la Hateg (Clubul Copiilor)  Adunarea generala a membrilor 

Radioclubului YO HD Antena DX Grup Deva.  Adunarea a inceput cu citirea mesajelor trimise de catre 
membrii nostri aflati inafara judetului (WB2AQC, N2YO, YO2MET/W3, YO4PX, YO7VS). Apoi adunarea 
a analizat realizarile si nerealizarile din 2007 si  a adoptat planul de activitati pentru 2008 

Pe langa intensa reflectare in mass-media a actiunilor noastre si participarea la o emisiune TV de o 
ora in direct, cu ocazia Zilei Mondiale a Radioamatorilor, realizari deosebite au fost considerate indeplinirea 
tuturor obiectivelor competitionale planificate ale statiei YO2KQY pentru 2007 ( 100 tari in US, 50 de tari in 
50 MHz si 10 tari in 144 MHz) , dar mai ales intrarea, in numai 6 luni de activitate ( obiectivul era 2 ani!) a 
statiei YO2KQY in randul membrilor YO DX Club, categoria 50 MHz, unde numarul de  tari lucrate a ajuns 
la 68 ( deocamdata confirmate doar 31). 

Consiliul Director a multumit tuturor celor care au contribuit la succesele Radioclubului in 2007, si 
in mod special lui YO2QY, YO2MAX, YO7VS si YO4PX. 

A fost aprobat Planul de masuri pentru 2008, cu activitati putine si rezonabile. 
A fost reconfirmat in functie Consiliul Director (YO2LSK - presedinte; YO2LRH - vicepresedinte; 

YO2BPZ - secretar). 
 

                                       Povestea unui indicativ – 4Z4BS 
   Era in anul 1947. Avand  numai 15 ani, stateam intr-o seara frumoasa cu luna plina in orasul meu natal  Botosani, pe 
o prispa de lut in fata unei case vechi, si ma intrebam : mai Shalom, ce vei face tu cand vei fi mare, intrucat ziua este 
impartita in 3 : 8 ore se lucreaza, 8 ore se doarme, dar  ce vei face cu restul de 8 ore? Pentru nimic in lume nu am gasit 
raspuns pana cand am ajuns in Armata Romana. In prima zi la unitate in orasul Zalau, fiecare recrut a trecut prin fata 
unei comisii de ofiteri din toate armele si cand a venit randul meu, un ofiter spune RADIO, asta era in noiembrie1952. 
Nu am stiut ce e aia “radio” ( neavand acasa un aparat de radio) am ramas uimit, si pentru faptul ca eram numit 
analfabet (din cauza razboiului am terminat numai 4 clase primare) si, desi ofiterul a vazut acest lucru scris, m-a trimis 
la Radio, adica la transmisiuni. Dupa instructia de recrut, am fost trimis cu inca cativa ostasi la scoala de 
transmisiuni din Oradea in ianuarie 1953. Dupa  primele lectii de “morse” am stiut deja ca asta va fi hobyul meu 
pentru viitor. Aici, dupa 6 luni de cursuri si bine inteles “premiantul” plutonului , am fost “stahanovist” ( cine oare mai 
tine minte acest cuvant ?): am adus o imbunatatire in antrenamentul de transmisie cu statiile radio pe camp, ceea ce a 
facut la numai 6 luni de militarie si dupa terminarea cursului sa fiu  invitat la o sesiune nationala a Transmisiunilor la 
Bistrita Nasaud, unde participantii erau ofiteri de transmisiuni din toata tara, iar printre participanti se afla chiar  
ministrul  Fortelor Armate din acea vreme, generalul Emil Bodnaras. Am fost chemat la tabla in fata tuturor si pe tabla 
am descris inventia ( inovatia) mea , la care multi  au ramas uimiti, inovatie cu care  am adus economii  mari Armatei, 
si bineinteles, tarii! (asa erau considerate atunci inovatiile “stahanoviste”, care erau acceptate de “cei mari”!. 

 Cu aceasta ocazie am primit pe loc de la comandantul Transmisiunilor  urcarea la gradul de Sergent ,  o medalie si  
am devenit  instructor de telegrafie.Totul la numai 6 luni de militarie!        Dupa 3 ani de armata, am revenit la 
Botosani unde am cautat sa infintez un radioclub in oras , dar numai  dupa doi ani de zile de insistenta  am reusit sa 
pun temelia primului Radioclub cu sediul la  Tribunalul orasului (asta se intampala in anul 1957), primind indicativul 
de emisie-receptie YO8KGL. Dupa cateva lectii de cw in acest sediu am primit o camera la Casa de Cultura in centrul 
orasului . Nu pot nicicum uita ajutorul deosebit primit de la raposatul Dem Dascalu YO8DD, un adevarat “Dascal” 
care ma vizita cel putin odata la doua saptamani si imi aducea noutat si sprijin permanent. Eu am primit doar  indicativ 
de receptor ( adica SWL) YO8-1323. Faptul ca in acea conjunctura politica nu am primit autorizatie de emitator se 
poate intelege dela sine si nu am dreptul sa  acuz pe nimeni.   



In 1961 am participat la primul concurs de telegrafie sala in Suceava, care nu mai  tin minte locul luat  La fel i-mi aduc 
aminte ca la parada de 1 May 1961 am fost invitat la Suceava sa iau parte la defilarea pe strazile Sucevei find intr-un 
camion cu o statie de radio si transmiteam Morse..                 

In august 1961 am emigrat spre Israel, casatorit  si fara copii, si m-am stabilit in orasul Herzliya, la 10 km nord de Tel-
Aviv , avand rude acolo.  La 4 zile dupa sosire am inceput lucrul la o fabrica textila din Tel – Aviv, unde am lucrat 
pana in 1997, cand am iesit la pensie.  36 de ani in acelas loc ca sef de productie ( in Botosani am lucrat  la Uzinele 
Textile Moldova unde directorul uzinei era si el radioamator ,dar regret ca nu i-am retinut indicativul si numele). 

 In 1963 dupa, ce m-am “aranjat” putin, am luat legatura cu Federatia Israeliana  de Radio Amatori,  unde am fost 
primit ca receptor cu indicativul 4X4-760. Dupa doi ani, in 1965, am primit indicativul de incepator (clasa a 3 a) 
4Z4NBS,  iar in 1967 am trecut examenul clasa B  si am obtinut indicativul 4 Z 4 B S , pe car il detin si 
acum.                                      Istoria lui B S este si ea interesanta. In primul rand numele meu , Bacalu Shalom mi-a 
dat ideea de  “B S”, dar exista  si al doilea motiv nu mai putin interesant:  trebuia  sa-l amintesc pe orice cale  pe 
Dascalul meu  in viata. Era vorba de BOTOSANI si SUCEAVA orasul meu si al lui Dem, fie-i tarana usoara!     Aici 
in Israel din 1968 pana in 1978 am detinut functia de secretar al Federatiei si totodata si QSl Manager pentru toata tara 
si din 1979 si pana astazi sunt membru in comitetul de conducere al Federatiei in numeroase functii importante,  intre 
care cea de  secretar general al Federatiei, si in ultimii 3 ani examinatorul national de 
Telegrafie.                                                                                                           

    Sunt Membru de Onoare al Federatiei din 1987 si detin Diploma ARRL DXCC HONOR ROLL cu 340 de tari 
confirmate ( 328 tari active, 12 tari “delete”                                                                                                       

   Romania am vizitat-o  foarte des, din1992 si pana 2000 in fiecare an la Covasna (Bradul ) si bine inteles am colindat 
putinsi  prin tara. Am foarte multe amintiri pretioase din Romania pe care nu le pot uita si multi prieteni radioamatori , 
dar mi-i amintesc  in special pe cei care nu mai sunt intre noi . Acum cativa ani am hotarat ca pe acestia  sa ii onorez 
cu sadirea unor copaci in amintirea lor in Padurea Nationla a Federatiei Israeliene de Radio amatori, Silent Keys 
Forest  ( da, da, exista asa ceva in Israel . unicul gest in lume, acest Link se poate vedea pe Internet la 
www.iarc.org/skf    ( (despre SKF detinem multe informatii, pee care le vom publica, probabil, daca spatiul va 
permite, in numarul viitor – n. red.)                       

 La fel am cautat sa am un mostenitor care sa duca steagul mai departe si am gasit pe un nepotel de la fiica nostra care 
si el s- a indragostit de telegrafie , care la 12 ani a obtinut deja autorizatie de gradul B cu indicativul 4 Z 5 R L si care 
lucreaza 99 % telegrafie. Multi YO au avut legaturi cu el in CW (se poate vedea                         Barak (Bacalu ) 
Shalom , 4 Z 4 B S  

NATO  si …radioamatorismul! 
Intr-o corespondenta avuta cu Stefan Dinescu, YO4NAT, l-am intrebat daca si-a luat cumva indicativul la 

Timisoara ( in ordine fireasca, indicativul ar fi trebuit sa fie alocat aici). Stefan mi-a raspuns si mi-a permis sa 
publicam povestea acestui indicativ (YO4NAT). 
 
Cu scuzele de rigoare revin. Am omis sa va raspund la intrebarea despre indicativ. Am dat examenul pentru 
clasa a  III-a la Iasi pentru  ca se tinea in weekend si nu la Bucuresti (martea), apoi dupa lungi asteptari am 
primit certificatul acasa si am trimis documentele pentru autorizatie. Am mers la Bucuresti si am solicitat 
rezervarea indicativului NAT pt YO4. Am gasit la ANRCTI o doamna draguta care a sunat la Timisoara 
pentru a rezerva pentru  mine sufixul NAT.  
    Povestea lui NAT este cam asa.....in urma cu 10 ani, avand 17 ani, fiind foarte  pasioant de tehnica 
militara , amicii ma poreclisera NATO. Era in perioada in care se spera ca Romania sa devina membra in 
"primul val", nu a fost sa fie asa....anii au trecut si am ramas cu porecla NATO si in facultate. Acum numarul 
de inmatriculare al autovehicolului achizitionat in anul 2002 este CT 80 NAT. Si dupa ce au mai trecut anii 
,si pasiunile s-au mai schimbat. Acum sunt radioamator, vicepresedinte al Pipa Club Romania 
www.pipaclub.ro , webmasterul blogului aceleiasi adrese, administratorul forumului 
www.pipaclub.3xforum.ro , etc 
http://www.sfin.ro/articol.php?id=11121 
Asa ca am decis ca acesta sa fie indicativul meu....cu asta raman pana la batranete, unde mai pui ca suna bine 
in CW?)  
73's. Stefan 
 

http://www.iarc.org/skf
http://www.pipaclub.ro/
http://www.pipaclub.3xforum.ro/
http://www.sfin.ro/articol.php?id=11121


Magnetic Loop Antenna 

Antena descrisa este o antena bucla multiband 
simpla, proiectata pentru 20, 30 si 40 e metri., dar 
prin schimbarea dimensiunilor ar putea acoperi si alte 
benzi. La aceasta marime, rezultatele sunt 
multumitoare, dar nu va putea niciodata inlocui  un 
beam!  Antena se construieste din cca. 5, 28 metri 
(16 feet) defir litat (preferabil izolat). La partea de 
sus este montata o placa  folosita ca suport pentru 
comutatorul de benzi si cele trei capacitati variabile 
(trimeri 5-50 pF). Transformatorul de adaptare de la 
baza buclei  este construit pe un tor RF,( tipul  nu 
este critic, dar  va trebui sa faca o buna ajustare a 
reflectatelor), care va fi introdus intr-o cutie de 
plastic pentru film fotografic).  

Autorul a folosit aceasta antena in hoteluri in Europa 
si USA cu mare succes. Pentru a putea fi transportata 
in bagaje “spreaderul” de 60 inch (cca. 153 cm) a fost 
sectionat in trei bucati de cate 51 cm. Suspendarea s-
a facut in conditii “improvizate’ folosind o mica 
piesa si utilizand scotch sau banda de izolat. 

 

 

 

CANDIDATUL LA PREŞEDINŢIA STATELOR UNITE MITT ROMNEY ŞI      

Unul dintre  fostii potenţiali candidaţi la preşedinţia Statelor Unite din partea Partidului 
 a 

 
ite 

 

t în timpul unei şedinţe a administraţiei municipale, care a fost retransmisă în 
 

 "…Aşadar dumneavoastră nu credeţi că e cazul să apelaţi atunci la 
limentare 

 au auzit se pare doar cuvintele "Nu, noi nu 
i 

tă 

tării, pentru a-şi face reapariţia pe blogurile radioamatorilor în săptămânile din urmă, ca 

ubrica Talk and Opinion a saitului QRZ.com a apărut un topic intitulat "Vrem noi un preşedinte care 

fi 

RADIOAMATORISMUL 

Republican  (intre timp s-a retras din cursa – n.r. )spune că nu a avut vreodată intenţia de
vorbi de rău radioamatorismul cu ocazia unui interviu pe care l-a acordat unui moderator de
televiziune acum doi ani. Dezbaterile despre comentariile sale au reînviat acum în Statele Un
în benzile de amatori şi pe paginile de blog ale saiturilor. Din partea Amateur Radio Newsline 
Don Wilbanks, AE5DW a fost cel care l-a contactat pe Mitt Romney şi i-a cerut explicaţii. Iată
relatarea sa:  
Totul a începu
data de 16 noiembrie 2005 în cadrul programului 2 al canalulului TV WCVB, într-o emisiune
intitulată "Când se abat dezastrele". Programul avea ca subiect siguranţa publică şi ca invitaţi 
ţiilor voluntare din întreg statul Massachusetts. Moderatoarea emisiunii Natalie Jacobsen i-a 

adresat guvernatorului Romney întrebări privind interoperabilitatea şi modalităţile de comunicare în situaţiile când 
furnizarea energiei electrice încetează.  
În timpul discuţiei Jacobsen a comentat:
radioamatori?…" Fostul guvernator a răspuns: "Nu, noi nu avem nevoie de radioamatori. Avem sisteme de a
care ne permit să ne adresăm unul altuia şi să ne auzim răspunsurile."  
Radioamatorii din Massachusetts şi în cele din urmă şi cei din toată ţara
avem nevoie de radioamatori" şi au reacţionat negativ, în ciuda faptului că remarca a fost scoasă din context. Cei ma
mulţi nici nu s-au deranjat să afle cu exactitate ceea ce s-a spus, deşi programul integral a fost disponibil pe saitul 
postului WCVB din momentul transmiterii sale. În loc de aceasta ei s-au bazat pe o informaţie inexactă şi incomple
care a fost difuzată pe web.  
Chestiunea a fost dată apoi ui
rezultat al faptului că Romney caută să obţină nominalizarea Partidului Republican pentru a candida la preşedinţia 
Statelor Unite.  
De exemplu, în r
urăşte radioamatorismul?" Citind discuţiile care se desfăşoară acolo se poate observa că puţini dintre participanţi au 
văzut sau au auzit vreodată emisiunea cu pricina. Ca urmare, în 18 ianuarie m-am decis să văd dacă Mitt Romney ar 
dispus să-şi exprime o opinie în această chestiune într-o manieră clară şi concisă. Aşa că i-am trimis următorul e-mail:  

oficialităţi ale organiza



"Domnule Romney,  
În noiembrie 2005, în 
dumneavoastră "nu aveţi nevoie de radioamatori".  
Familia mea a locuit în regiunea New Orleans când 
contribuţie importantă. Şi eu sunt un radioamator autorizat, indicativul meu este AE5DW.  
Întrebarea mea e simplă: Spuneţi-mi cum aş putea să vă sprijin dacă dumneavoastră nu ne sp
Vă mulţumesc.  
Don Wilbanks, A
Nu ştiam dacă voi primi vre
incident şi ce ar avea de spus. Marţi 22 ianuarie am primit un răspuns prin e-mail, cu următorul text:  
"Dragă Don,  
Vă mulţumesc
mai degrabă intenţia de a afirma că avem nevoie să ne întărim infrastructura de urgenţă, decât să diminuez rolul 
important pe care recunosc că îl joacă radioamatorii în toată ţara. Sper că aceste rânduri vor lămuri orice confuzie
nou, vă mulţumesc pentru a mă fi contactat."  
E greu de spus dacă răspunsul a venit direct de
Natalie Jacobsen de la WCVB pare să indice faptul că persoana care a scris răspunsul era la curent cu cele întâmplate 
în decursul dezbaterii televizate. După cum am menţionat adineaori, întregul fragment al programului "Când se abat 
dezastrele" poate fi văzut pe saitul postului WCVB. Adresa exactă a acestuia este 

cadrul unei şedinţe a administraţiei municipale aţi spus că într-o situaţie de urgenţă 

asupra ei s-a abătut uraganul Katrina. Amatorii şi-au adus acolo o 

rijiniţi pe noi?  

E5DW"  
odată un răspuns, dar am considerat că merită să aflu dacă Mitt Romney îşi mai amintea de 

 că mă chestionaţi în numele radioamatorilor. În răspunsul pe care l-am dat Nataliei Jacobsen am avut 

. Din 

 la Mitt Romney sau din partea unuia dintre ajutoarele sale. Referirea la 

www.thebostonchannel.com/video/5334306/index.html Mesajul lui Mitt Romney î
privind poziţia pe care se situează toţi ceilalţi candidaţi, democraţi şi republicani, în subiecte importante pentru 
radioamatori. Vom încerca să aflăm acest lucru şi vă vom comunica în următoarele rapoarte ale Amateur Radio 
Newsline . (AE5DW, ARNewsline™)  
(Sursã: Amateur Radio Newsline™ Rep
(Preluat de noi de pe radioamator.ro – YO HD Antena) 

ndreptăţeşte de asemenea întrebarea 

ort 1589, 25 ianuarie 2008) (YO4PX) 

CATEVA  SEMNE CARE NE POT DESCIFRA STAREA VREMII 

     Posibilitatea de a prognoza u de putine ori necunoasterea 
r „se

ra halou); 
ine toata ziua; 

vara); 

alori ridicate (ceas cu altimetru, barometru); 

i” , e posibil ca in 24h vremea sa se imbunatateasca; 

   Si acu
u halou; 

au stratus si soarele rasare intr-o valvataie de nori si are culori 
visinii, 

mai mari decat in mod normal (vara, si iarna cind nu e zapada); 

a viscol); 

pe de sol; 
ipeste si se aduna in jurul virfurilor (caciula muntilor). 

pale de nori: 

 

(utile in excursii, dar si in iesirile “in portabil”) 
 vremea e de multe ori mai mult decat necesara, n

uno mnale” transmise de natura au fost fatale pentru multi turisti. 
     Iata in continuare citeva semne de vreme buna: 

- noapte senina (stelele si luna se vad clar fa
- soarele rasare pe un cer alburiu si aerul cetos se ment
- vintul sufla din SE sau NE, va fi putin mai racoare, dar cu cer senin (
- soarele apune dupa linia orizotului (nu dupa nori); 
- presiunea atmosferica in crestere sau stationara la v
- nori cumulus fara o dezvoltare mare pe verticala (nu au forma de nicovala); 
- pasarile mici (randunelele si vrabiile) zboara foarte sus; 
- daca la apus, intr-o zi noroasa, apare soarele intr-un „och
-fumul de la foc se ridica in sus, nu „curge” pe suprafata solului; 
m cateva semne de vreme rea: 
-  noaptea stelele si luna se vad c
-  noaptea cerul se acopera cu nori cirrus s

rosii, oranj destul de bine conturate; 
- noaptea sunetele se aud la distante 
- aparitia norilor cirrus spre vest (vremea se strica in 24h vara si 48h iarna); 
- presiunea atmosferica in scadere (scaderea brusca indica vara furtuna si iarn
- vara dispare pacla si limita vizibilitatii creste foarte mult; 
- soarele apune dupa nori; 
- pasarile mici zboara aproa
- la munte ceata de dimineata nu se ris
- vant puternic din E sau SE, iarna viscol puternic; 
- fumul focului „curge” pe suprafata solului; 
Si in final o scurta descriere a  grupelor princi
Norii cirrus -se formeaza la 10000-15000m altitudine, au forma de gheare, croseta sau schelet de peste fara 

contur b
ltitudine, apar ca o panza translucida ce acopera incet tot 

cerul. C
 in jur de 2000m altitudine, au forma unor gheme de vata sau lana si au contur bine 

precizat. Nori de vreme buna!!! Daca se dezvolta mult pe verticala prind forma de nicovala, prin aglomerare pot da 
scurte ploi. 

ine precizat. Preced fronturile atmosferice!!! 
Norii stratus -se formeaza intre 4000 si 6000m a
reaza efectul de halou!!! 
Norii cumulus -se formeaza

http://www.thebostonchannel.com/video/5334306/index.html


Norii nimbus -se formeaza intre 1000 si 2000 m altitudine, au culoare gri inchis, cu margini bine conturate, 
genereaza , vara, ploi insotite de descarcari electrice si vijelie, iarna ninsori abundente cu fulgi mari si desi 
insotite uneori si de descarcari electrice.  

D 
ugoj 

 
Din ciclul “Si natura are simtul umorului!” astazi episodul V  (tnx Ma

   

Marius Ioan Iacob-YO2LH
Clubul de turism Concordia-L

rius, YO2LHD) 

                                 
 Stanca       Copac 

                                                             
                                             KOSOVO ŞI ADĂ RI LA LISTA DXCCUGAREA DE NOI ŢĂ  

Într-un comunic  partea DXCC 

da la includerea sa 
pe lista 

 au fost modificate în 2000 pentru a administra mai bine înscrierile noilor entităţi pe listă, sunt 

arate prin guvernare separată sau prin diviziune politică. Ele conţin în general o populaţie indigenă. O 

ea conţine o populaţie permanentă, este administrată de o guvernare locală şi este situată la cel puţin 800 de 

CC prin 

adăugat la lista DXCC dacă va deveni stat-membru al ONU sau dacă i se va aloca de către ITU un 

     ooo 
 are putine clipe de trait datorita 

unei boli nemiloase , preluata de pe internet de Tony, YO2LMA 
 

ultat zgomotul ploii / Cand cade pe pamant?/ Ai 
rmarit vreodata zborul neregulat / al unui fluture?/ Ai observat apusul soarelui? /Ai face bine sa incetinesti./  

reaza mult.  

./  Nu dansa asa de repede. /Timpul este 

d esti 

a / Inainte sa se termine cantecul. 

at postat pe saitul ARRL şi datat 19 februarie 2008 Bill Moore, NC1L din
precizează: (Extras) 
"Se pun fireşte numeroase întrebări cu privire la statutul DXCC al Kosovo-ului şi dacă se va proce

DXCC.  
Regulile DXCC, care
clare în privinţa modalităţii în care aceste înscrieri pot fi făcute (…) Kosovo s-ar încadra în categoria entităţilor 
politice, zone sep
entitate va fi adăugată la lista DXCC ca entitate politică dacă îndeplineşte una sau mai multe dintre următoarele 
condiţii:  
1.) Entitatea să fie stat-membru al Naţiunilor Unite.  
2.) Entităţii i s-a alocat un bloc de prefixe de către Uniunea Internaţională de Telecomunicaţii (ITU).  
3.) Entitat
km. de ţara-mamă.  
Noile entităţi care îndeplinesc una sau mai multe dintre condiţiile de mai sus vor fi adăugate la lista DX
acţiune administrativă, cu începere din data în care se constată îndeplinirea condiţiei/condiţiilor respective.  
Astfel, Kosovo va fi 
bloc de prefixe. A treia condiţie nu este aplicabilă în acest caz."  
(Sursã: saitul ARRL) (YO4PX) Preluat de pe radioamator.ro (YO/HD Antena) 

 
ooo          OOO    

 O extrem de interesanta  si plina de invataminte poezie, scrisa de o tanara care mai

                                                                     Dans lent  
          Ai privit vreodata copiii / Intr-o "invartitoare"? /Ai asc
u
Nu dansa asa de repede... /Timpul e scurt. / Muzica nu du
         Iti trece fiecare zi in zbor? /Cand zici "Cum te simti"?" "Ce mai faci"?" /Asculti raspunsul? /Cand ziua 
se sfarseste /Te intinzi in pat /Cu sute de intrebari succesive / Ce iti trec prin cap? /Ai face bine sa incetinesti.  
Nu dansa asa de repede./ Timpul este scurt. / Muzica nu dureaza mult.  
           I-ai spus vreodata copilului tau,/  O sa facem maine asta? /Fara sa-ti dai seama de dezamagirea lui, / 
pentru ca erai grabit? / Ai pierdut legatura cu o prietenie buna / ce apoi a incetat / Pentru ca tu nu aveai 
niciodata timp / Sa suni si sa spui "Buna"? /  Ai face bine sa incetinesti
scurt. / Muzica nu dureaza mult.  
           Cand alergi asa de repede pentru a ajunge undeva / Pierzi jumatate din placerea de a merge. / Can
preocupat si alergi toata ziua,/  Este ca si un cadou niciodata deschis... Aruncat. /Viata nu este o cursa. / 
Sa o iei mai incet... /Asculta muzic
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