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Mana periodiskā tabula
Sveiks, lasītāj, ja tev nenāk miegs tāpat kā man, tad vari palasīt manus nomoda murgus un salīdzīnāt ar
savējiem, ja, protams, tev ir spējas murgot atvērtām acīm tāpat kā man. Šajā nestabiljā stāvoklī skatos uz
sava laptopa klaviatūru, un kā tu domā ko man tā atgādina? - Mendeļejeva tabulu, ...pēc elementu (pogu)
lieluma, varu spriest, ka elements "space" ir pats lielākais, varbūt tāpēc, ka tas okupējis citus elementus,
kā Justiņš Bībers tvīteru? Lai arī cik tas nebūtu dīvaini, manā Toshiba periodiskajā sistēmā ir daudzi
elektroniskie elementi, kas Mendeļejeva tabulā, piemēram, pašā vidū ir ūdeņradis "H", tad vēl ir Bors
"B", ogleklis "C", jods "I", fosfors "P" utt. Interesanti vaine? Ķīmiskie elementi ir sadalīti grupas, 1., 2., 3.
utt., bet ,manējie elektroniskie elementi ir sadalīti formulās F1, F2, F3,... Atšķirībā no ķimijas, kur
nepareizi savienojumi var izraisīt neatgrieniskas sekas, es varu kontrolēt savējo elementu reakcijas ar
CTRL+Z un CTRL+Y palīdzību, tāka jūtos drošs, ka neuzlaidīšu neko gaisā. Manas vielas ir vārdi, bet
kompleksie savienojumi - teikumi. Elektronisko elementu reakciju pareizību nosaka nevis reakcijas
galaprodukts, bet valoda, pietam, katrā valodā ir savi elementi. Latviešu valodas vielas var tulkot citās
valodās, tam tiek apmācīti speciāli elektroķīmiķi kurus sauc par pogspaidītājtulkiem jeb Tildes
operatoriem. Labākie ķīmiķi, protams, strādā lielās kodolsintēzes rūpnīcās, kuras tautā mēdz saukt par
dzelteno presi. Ir zināmi gadījumi, kad pazīstami mūziķi, aktieri vai sportisti dod ķimiķiem kompleksos
savienojumus, lai tie varētu sintezēt jaunas tenkas savā kodolreaktorā. ...Šajā nomodmugru pasaulē ik pēc
4 gadiem vairāki cilvēki apvieno savus vielu nosaukumus partijās, kurās tiek tikai nozīmīgākie
kristālhidrāti, un tad vienkāršie monokristāli ar ķeksīti atzīmē veiksmīgākos kristālhidrātus, kas tiek
ievietoti Saeimas kolbā. Turpmākos 4 gadus, monokristāli var tikai noskatīties uz šo vareno kolbu no
malas, kā tur visi reaģē viens ar otru...
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