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Gânduri
Chiar înainte să se ﬁ născut, anul care tocmai a trecut, se anunța unul special. Ecograﬁa cosmică ne avertiza,
numele lui – ciudata repetiție a unui număr –, ne trăgeau de mânecă – acele semne cărora, ca de obicei, nu le
dăm importanță. Optimiștii vedeau partea frumoasă a scrierii 2020, pesimiștii, ei nu au nevoie de niciun motiv –
văd urâtul și răul și dezastrul în orice.
Ei bine, când ne-a intrat în case, ca de obicei cu surle și tobe, cum îi stă bine oricărui Nou An, întâmpinat cu
țipetele de bucurie numărând cifrele în ordinea lor inversă, până la 0 și La mulți ani, 2020 avea deja guturai, dar
nu se bănuia, atunci, cât de rebel este acesta. Aveam să aﬂăm, destul de curând, pe măsură ce el făcea mai
multă febră și se dovedea rezistent la orice medicament cunoscut de atât de evoluata, nu-i așa?, medicină
planetară, care credeam că poate face față ușor oricăror provocări. Mă rog, unii credeau asta.
Dacă până atunci nu ne interesau amănunte despre virologie, ne-am trezit peste noapte cunoscători ai unor
adevăruri pe care mai bine nu le-am ﬁ știut. De exemplu că progresele în acest domeniu au rămas
neînsemnate până la începutul secolului al XX-lea, când s-a vorbit în continuare de acele „ﬁințe imaginare”,
fără ca ele să ﬁe cunoscute. Sigur, suntem în secolul al XXI-lea, dar virușii au rămas o problemă. Apoi, dintre ei,
a apărut COVID-19…
Este fascinant cum această cea mai simplă formă de viață acelulară, virușii, care nu sunt considerate ﬁințe
vii, dar care dispun de material genetic, aﬂându-se la intersecția dintre viu și neviu, care, spre deosebire de
celelalte forme de viață, nu consumă hrană și nu produc energie, tocmai aceste particule pe care doar un
microscop soﬁsticat le poate detecta, au putut declanșa schimbări radicale. Fiindcă, oricât de imposibil ar
părea, adevărul este că nu ne vom mai întoarce niciodată să trăim „ca înainte”.
Că e în negru și că are o coasă la spinare, putem înțelege. Simbolul e clar. Dar de ce femeie? Tânără sau
bătrână, frumoasă sau hâdă, în privința asta e nehotărâtă (sau noi suntem) și trece dintr-o înfățișare în alta.
Cert este că e nedorită. În acest 2020, și-a găsit cel mai perfect imperfect moment să-și facă prezența plenară,
tocmai primăvara, simbolul renașterii, cum ne-am obișnuit să credem. Și totul, în loc să ﬁe bucuria primilor
muguri, a ﬂorilor, culorilor, adierilor călduțe de vânt a devenit frică de necunoscut, groaza că am putea ﬁ noi
următorii pe lista unor statistici unde creștea alarmant numărul celor care plecau din această lume împreună cu
doamna mai sus amintită, panica faptului că am putea rămâne fără hrană (sau hârtie igienică, pe care unii au
considerat-o chiar mai importantă, golind magazinele și ajungând marfă de contrabandă care a pus la respect
pe cei mai îndârjiți traﬁcanți de droguri sau arme). Apoi ne-am confruntat cu disperarea, când libertatea noastră
ne-a fost îngrădită prin impunerea exagerată a carantinei, despre care citisem noi că se aplicase pe vremea
marilor molime din istoria omenirii acesteia sau la întoarcerea pe Terra a cosmonauților, dar e așa o mare
diferență între a citi/a ști despre un lucru și a-l trăi… A sta închis în casă, chiar dacă propria ta casă – pe care o
credeai acasă al tău, dătător de liniște –, singur sau alături de familia ta, dacă o ai sau de cei dragi (ﬁindcă,
altfel, de ce ar sta cu tine?), s-a schimbat într-un calvar. Pentru unii. Pentru alții, cei nesinguri și cu multă
tandrețe de oferit, a însemnat fericirea că, pe neașteptate, li s-a oferit șansa de a petrece mai multă vreme
împreună.
Timpul, întotdeauna prea scurt, prea grăbit a devenit lipsit de orice repere, ﬁindcă totul s-a transformat într-o
repetare, o mișcare nu doar între patru pereți, ci între obiecte care erau, ﬁrește, mereu aceleași. Degeaba le
schimbai locul dintr-o parte în alta, degeaba te prefăceai că viața ta nu e o repetiție obscenă, deși nimic nu mai
era ca înainte, nimic nu mai era pe placul tău. S-a dovedit, din nou, că schimbarea nu înseamnă, neapărat,
ceva mai bun. Unii au ajuns să își urască partenerii, pentru alții, iubirea s-a mărit; au devenit mai înțelepți unii,
pe când ceilalți au căzut în depresii scandaloase, întreținute din plin de mass-media binevoitoare, a cărei
datorie, nu-i așa? este să te informeze (da, dar corect, spune la carte). Modul în care ți se repeta, până
ajungeai să te urăști pe tine însuți, că trebuie să îți pui pe față masca (aia de cârpă, că despre celelalte, ca
întotdeaua, nu a scos nimeni nicio vorbă!), chiar dacă te sufoci și ai după aceea dureri de cap, altfel, dai colțul
destul de repede, ni se spunea, nu a făcut decât să agraveze starea de panică.
Fiindcă, între timp, guturaiul s-a transformat din epidemie, în pandemie.
Și da, a fost decretat regatul „masca”! Planeta a devenit o imensă reprezentație teatrală. Știam noi, de la
bătrânelul Will și nu numai, că Lumea-ntreagă e o scenă, dar că trebuie să purtăm, la propriu, o mască pe față,
nu una care are un zâmbet sau lacrimi pe ea, ci o bucată de cârpă ﬁxată de urechi, o burka în miniatură care
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ascunde orice urmă de viață, ei bine, la asta nu ne-am așteptat. Sigur că inventivii au găsit soluții, variante
dintre cele mai ciudate (din fericire pentru ei, acceptate de către autoritățile vigilente, atâta vreme cât gura și
nasul îți erau acoperite. Singurul lucru care conta).
Încet-încet, virusul cu pricina a ajuns precum politica – un subiect sensibil, pe care e bine să nu-l abordezi cu
oricine, dar care stă pe buzele tuturor. Și, din nou, a fost pricina din care s-au încheiat prietenii; din cauza
opiniilor contradictorii despre această molimă, nu puține cupluri s-au despărțit; am văzut oameni indiferenți,
alții care s-au supus și o fac în continuare, cum pe alții, i-am văzut dați afară cu forța (de poliție!) din biserici,
locul recunoscut ca ﬁind, alături de spitale, intangibil, chiar și (sau mai ales) pe timp de război, chiar unul fără
focuri de armă, ca acesta, dar, se pare că vremurile pe care le trăim acum nu pot ﬁ încadrate în nicio categorie
cunoscută; am auzit durere; am văzut nepăsare; am simțit frica tocmai de aerul care ne menține în viață; am
asistat, neputincioasă, la absurdul declarațiilor șeﬁlor de state sau guvernatorilor; la evidența unor evenimente
scăpate de sub controlul, mai ales, al logicii, parcă spre menținerea unei stări de panică, cea prin care se pot
ușor manipula spiritele slabe, cele din care îngerii au plecat; mie, dar nu doar, mi se pare că nu se putea ceva
mai clar în a arăta că se dorește îndepătarea planetară de la credința în Dumnezeu. Nu după multă vreme totul
a devenit destul de evident că face parte dintr-un plan diabolic, stabilit în cele mai mici detalii. Dar, desigur, mă
înșel. Și-apoi, am învățat din basmele copilăriei că binele învinge întotdeauna răul. De ce ar ﬁ acum altfel?, mă
asigură optimismul meu indecent de caraghios.
Vremea mesăgelelor pe telefoanele mobile și inteligente nu s-a încheiat nici după ce ne-a fost conﬁrmată
truda medicilor și a cercetătorilor în dezlegarea misteriosului virus. Dimpotrivă. De unde la început erau doar
glumițe inofensive, care într-adevăr amuzau, curând au devenit locul de pornire a tot felul de teorii ale
conspirației, un buletin al știrilor care, dacă nu erau de ajuns cele de la radio și de la televizor, n-au făcut decât
să adâncească și mai mult starea de depresie, deschizându-ni-se ochii, vezi Doamne, asupra unei farse
odioase sau a unei declanșări a planului de ucidere în masă, neselectiv, a oamenilor, spre împuținarea lor. A
fost momentul când am început să șterg aceste mesaje, fără a mai ﬁ curioasă de conținutul lor. Am preferat să
îmi folosesc propriul creier, să îmi formez propriile idei. Și nu doar atât, am persistat în alegerea pe care am
făcut-o de la bun început, pe cât posibil, să stau departe de orice m-ar ﬁ putut îndepărta de pacea suﬂetească.
Pare aberant în contextul dat, dar nu imposibil.
Am refuzat, de asemenea să mă las angrenată în discuții aride, știind bine că fac parte din acea categorie a
populației planetei, ale cărei păreri nu contează. Dacă inițiatorii unor astfel de conversații și-au asumat efectul
întoarcerii bumerangului disperării, trimis, ca pe o datorie, spre trupul și suﬂetul meu eu, în schimb, l-am oprit
mult înainte de a ﬁ lansat, de îndată ce am simțit intenția. L-am considerat ultimul lucru pe care orice om normal
și l-ar putea dori.
Nu-i mai puțin adevărat că bucata de pământ de pe această planetă, care, (conform legilor umane, nu
cosmice), este a familiei mele, ﬁindcă am cumpărat-o, mi-a oferit tot ce aveam nevoie legat de libertatea mea
de a mă mișca în spațiul din afara casei, fără restricțiile impuse nefericiților care iubesc să locuiască în orașe
sau nu au altă variantă. Prin urmare, pentru mine, repet, prin alegerea pe care am făcut-o, de a sta departe, în
primul rând de invazia haotică a știrilor și apoi departe de semeni – e drept, beneﬁciind de enormul noroc de a
avea lângă mine pe cineva care și-a asumat orice risc al contactului cu lumea (deși, niciodată nu are cum să ﬁe
un risc, atâta vreme cât știi cum să te protejezi și ai grijă să o faci, dovadă că nu s-a întâmplat nimic rău,
mulțumesc lui Dumnezeu!) – pentru mine, aproape totul s-a desfășurat conform dorințelor mele, neﬁind nevoie
să modiﬁc mai nimic din rutina zilnică. Nu mi-au lipsit plimbările în natură, liniștea și pacea din jur erau chiar
liniște și pace, am putut să ies și să stau afară, oricât mi-am dorit, să mă bucur de copaci, să-i îmbrățișez fără a
pune vreo mască pe față, să merg desculță prin rouă, alături de Kindi, adorata mea cățelușă, să culeg ﬂori, aș ﬁ
putut chiar să las undele molcome ale râușorului din vale să mă mângâie, dacă drumul până la el nu ar ﬁ atât de
anevoios. Zgomotul orașului nu mi-a lipsit, pentru că nu mi l-am dorit niciodată, că doar acesta a fost motivul
alegerii locului pentru acasă.
Prin urmare, știu, percepția mea a fost diferită. Dar nu cred că depresia m-ar ﬁ ocolit, dacă m-aș ﬁ lipit de
televizor sau de radio și nu aș ﬁ vorbit decât despre nenorocirile prin care trece planeta, cu oricine ar ﬁ fost
interesat de subiect și ar ﬁ fost dispus să mă asculte. Adică toată lumea.
Dacă a fost o lecție? E, oare, posibil, ca cineva să nu realizeze un lucru atât de evident!? Majoritatea dintre
noi, nu a avut niciodată experiența în care să ﬁm nevoiți a ne adapta unui trai cu trupuri lipsite de toate sau de o
parte din cele cinci simțuri care ne ajută să menținem legătura cu mediul înconjurător. În condiții naturale, dacă
în corpul nostru apar disfuncții, sistemul de autoreglare intră imediat în acțiune. A ﬁ obligat, însă, să renunți la
unele din cele cinci simțuri cu care am fost înzestrați, face din noi o altă creatură a planetei, care nu știe cum să
se adapteze ca să poată supraviețui. Într-o astfel de situație neﬁrească, organismul nostru, perfect creat, a fost
dezorientat. Nu poate aplica nimic din ce a fost programat cu precizie (incluzând cazurile în care trebuie
suplinită, chiar înlocuită o anume funcție a unui anume organ care, din diferite motive, s-a „abătut” de la
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normal). Din nou, nu fac comentarii – doar constat o diabolică tentativă de a trasforma ﬁința umană într-o nouă
creatură. O acțiune la care am fost supuși, cu forța, fără drept de aplel. Și, ca să ﬁe comedia perfecta, sloganul
sub care s-a înfăptuit totul, a fost, culmea, „spre binele nostru”.
Cel mai tare afectat a fost al șaselea simț, acela „bun”. Doar că el s-a înscris de mult pe panta degradării, în
unele cazuri, până la anulare chiar. Astfel încât, suplimentul de mitocănie a trecut aproape neobservat. Nu am
mai sesizat acea apropiere, instinctivă, cu care eram obișnuiți în cazurile extreme, precum calamitățile
naturale sau terorismul, când, măcar pentru scurte perioade de timp, suntem buni, îngăduitori, plini de iubire și
de compasiune, uniți împotriva acelui unic pericol.
Și peste toate, sub aceeași scuză a protecției noastre, repet, ne-a fost impusă îndepărtarea la propriu, de
biserică, spațiul unde poți să îți regăsești puterea și încrederea în viață și chiar s-a încercat trimiterea la colț a lui
Dumnezeu, care, iată, îngăduie astfel de lucruri. Iar, cum prea mulți își amintesc de El mai ales sau doar în
situații limită, ca aceasta, planul diabolic de a-L scoate deﬁnitiv – cu argumente – din viața noastră nu ar ﬁ fost
departe de a se realiza.
Și din acest punct de vedere, 2020 a fost o încercare pentru noi, a credinței sau a necredinței pe care le avem,
mai ales că – întâmplător sau nu – pandemia s-a agravat tocmai înainte de Sărbătorile Pascale și ne-am
confruntat cu ea și pe perioada Sărbătorilor de iarnă, cu cea mai dragă dintre ele, Crăciunul.
Valurile, ﬂuxul și reﬂuxul sunt fenomene aplicabile și maladiilor. Doar că, dacă cele legate de elementul apă
pot ﬁ determinate, e mai greu cu celelate, ﬁindcă sunt mult prea multe variabile implicate. Din nefericire, încă ne
confruntăm cu astfel de efecte imprevizibile, care pot răsturna toate proiectele sau speranțele, așa cum tocmai
s-a întâmplat în Australia: de la 0 cazuri, la sute, peste noapte, aproape.
Ca orice eveniment din istoria veche sau contemporană nouă, nici acesta al pandemiei Covid-19 nu face
excepție de la adevărul că noi, majoritatea populației planetei, suntem prea mici ca să aﬂăm vreodată ce s-a
întâmplat. Asta în cazul în care s-a întâmplat ceva care a fost/este controlat, gândit dinainte. Pentru un om ca
mine, cu credință în Dumnezeu, nici nu îmi bat prea tare capul să aﬂu ceea ce, probabil, nu se va aﬂa niciodată.
Escatologia depune mărturie. Oamenii – unii dintre ei – cred că sunt mai presus. „Vom muri și vom vedea”,
avea obiceiul să spună – mai în glumă, mai în serios –, un drag prieten. Deci, la un moment dat, vom vedea.
Cine se coboară atât de jos, traforând planuri lugubre, ca acelea de distrugere – supunere a omenirii (dacă
asta este) sau cele ale măsluirii alegerilor, chiar prezidențiale, ale unei țări (asta chiar este), aceia își vor ﬁ
gândit bine ﬁecare amănunt. Fiecare mișcare are și „un plan B”, care acoperă eventualele greșeli ale „planului
A”, astfel încât să nu poată ieși în veci la lumina (cea terestră), nici măcar o bucățică de Adevăr. Dar el este la
Dumnezeu, care ne veghează până și fărădelegile, „ca să se ceară de la neamul acesta sângele tuturor
proorocilor, care s-a vărsat de la facerea lumii…” El suferă pentru cei care sunt sacriﬁcați acum de un agent
patogen, invizibil cu microscopul obișnuit, devenit dușmanul suprem, demonstându-ni-se din nou (mai era
nevoie!?), că nu trebuie să desconsiderăm niciodată dimensiunile. Ai putea crede că oamenii sunt supuși unui
macabru ritual, în această planetară măcelărie. Locul acela unde se adună strigătele de disperare în fața
morții, ale unor animale fără altă vină decât aceea că s-au născut, strigăte care se mută în noi, odată cu
mestecarea între măsele nici măcar ﬂămânde, a acelor biete creaturi sacriﬁcate pentru plăcerile noastre
gastronomice. Acum, planeta a devenit o imensă Morgă. Trupurile nu sunt măcelărite de cuțite, ca în prima
situație, dar nici nu au parte de o despărțire decentă: doar un număr limitat de rude, prieteni au voie să participe
la înmormântare, asta dacă incinerarea nu a fost obligatorie.
Retragerea în casă, chiar dacă impusă, urmată de mari restricții (sigur, diferite de la un stat la altul, de la o țară
la alta, dar tot restricții s-au chemat) în a ieși să vedem ce mai este afară, ar ﬁ trebuit să ne facă să prețuim și mai
mult ﬁecare lucru din jurul nostru, de obicei „luat de bun”, să apreciem orice clipă, ﬁindcă, fără să gândim, poate
ﬁ ultima, ﬁecare respirare, rază de soare, grăunte de nisip, zbor de pasăre, ﬁr de iarbă… Ar ﬁ trebuit să avem, în
sfârșit, curajul să descoperim lumea din interiorul nostru, acolo unde este întreg Universul și, deci, și
Dumnezeu. Ar ﬁ trebuit să ne facă mai buni, mai îngăduitori, mai plini de iubire pentru tot ce ne înconjoară –
ﬁințe umane sau nu, natură –, începând, însă, cu a ne iubi pe noi. A iubi viața. A avea grijă, respect și îndurare
pentru orice se aﬂă în proximitatea noastră, chiar și pentru obiectele care au și ele povestea lor, care sunt acolo
ca să ne ajute, să ne facă existența mai plăcută, pentru ca, până la urmă, să înțelegem de ce ne-am întrupat
exact în acest timp, plin de provocări, iar nu în altul.
O imagine emblematică pentru acel 2020 va rămâne cea a telefonului mobil și a computerului, pline de
mesaje, repet, de la cum să te speli pe mâini, până la teorii despre antihrist sau doar secte maleﬁce care doresc
nimicirea, de fapt, dominarea absolută și transformarea în sclavi a restului omenirii, trecând prin sfaturi despre
cum să ucizi orice virus cu doar o ceapă (nedegerată) pusă pe o farfurioară și rețete de apă sau suc de usturoi,
care, desigur, știam, el ucide orice picior de virus din organism. Ceea ce mi s-a părut de la bun început
interesant a fost faptul că medicamentele s-au dovedit a ﬁ aproape total ineﬁciente, iar fabricarea unui vaccin
speciﬁc implică o cale lungă, în schimb, remediile naturale, garantat au un ﬁnal beneﬁc. Ușor-ușor, au revenit în
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actualitate leacurile considerate băbești, deci inutile, ba chiar ridicole, din punctul de vedere al multor
intelectuali. Ce repede s-a uitat că „miracolul” medicamentelor sub forma pastilelor sau a serurilor nu are o așa
mare vechime și că, să recunoaștem, de cele mai multe ori efectele beneﬁce vin la pachet cu mult mai multe
efecte secundare negative, care, cine știe când își vor arăta colții. Pentru întărirea sistemului imunitar, fără de
care totul se prăbușește, desigur, cei pe care îi numim primitivi, au avut, culmea, remedii extrem de eﬁciente.
Dovadă mai bună decât aceea că noi suntem aici și acum nu cred să ﬁe. Desigur, ei nu foloseau decât ce natura
– cea materială și, mai ales, cealaltă – le oferea din plin. De ce a trebuit să ne îndepărtăm de aceste esențiale
daruri pe care viața ni le dă din plin? Pe care nu s-a oprit niciodată să ni le dea? Așa cum repet mereu,
Dumnezeu (sau viața, dacă cumva aveți, încă o problemă de înțelegere a proniei) nu ne-a îngrădit niciodată
libertatea de a alege. Așadar, a fost alegerea noastră, iar acum, după milenii, suportăm consecințele. Firește,
nu vorbesc despre virusul căruia i-a fost atârnat de coadă numărul anului când s-a constatat că a fost lăsat liber
să zburde pe planeta noastră albastră.
Din punctul meu de vedere, după obligarea de a petrece mai mult timp cu noi înșine, anulând lumea
exterioară și a coborî în sinele interior, acesta a fost un al doilea lucru beneﬁc, dacă se poate vorbi despre așa
ceva în contextul unei pandemii.
Când evoluția evenimentelor a început să arate că se întâmplă ceva despre care se va vorbi de acum înainte
și nu se va încheia chiar cu una cu două, în cutia mea poștală virtuală, de la adresa „Destinelor Literare” (cu
majusculă pentru litera „l”, ca semn de respect și dăruire) au ajuns diverse texte, conținând relatări, frustrări,
revolte, texte pe care autorii lor se așteptau să le public. În e-mailuri și, cu voce clară la întâlnirile de cenaclu DL,
am explicat de ce nu o voi face, cel puțin pe perioada anului. Repet: arta, sub toate formele ei, cultura în general
a fost întotdeauna, cu siguranță pentru noi, românii, salvarea noastră. Mi-am asumat declararea Literaturii ca
ﬁind spațiul în care niciun virus nu are voie să locuiască, cu atât mai mult unul real. Cel puțin (sau mai ales) pe
perioada când, pe întreaga planetă, este cel mai important subiect. Creierul și suﬂetul – mai ales în primele luni
de la declanșarea pandemiei – au fost suﬁcient de agresate. Sigura și singura destinație spre care te-ai ﬁ putut
îndrepta, ﬁind depresia. Și, ﬁindcă tot vorbeam de libertatea de a face alegeri, am decretat interzicerea oricăror
referiri la pandemie în revista „Destine Literare” și mă felicit pentru asta. Poate că au fost și alții care au simțit la
fel și mi-au mulțumit în gând, deși m-ar ﬁ bucurat să o spună cu voce tare. Protecție forțată, spre binele nostru.
Sigur, se va murmura, cu aceeași scuză au venit și mai marii care ne conduc, oriunde ne-am aﬂa în lume, atunci
când au prescurtat libertățile noastre.
Am păstrat ﬁecare material și am așteptat momentul când ele să ﬁe publicate: acesta, ﬁnalul de an, când se
presupune că am pus ceva ordine în gândurile noastre, ca să putem articula o părere despre ce ni s-a
întâmplat. Știu că nu este vorba decât de un sfârșit de an, nu și de cel al pandemiei, dar este un reper, un răgaz,
ambele necesare, mai ales că vaccinul care să ne scape de virus a început deja să ﬁe distribuit. Am avut timp,
cred eu, să ne reconsiderăm, pe noi înșine, dar și atitudinea pe care am avut-o până acum față de locul din
Univers pe care ne aﬂăm, față de viața însăși, reaﬁrmarea legăturii cu Dumnezeu sau constatarea absenței ei,
redeﬁnirea priorităților, înțelegerea că nimic nu este etern, că nu ni se cuvine nimic, că nu avem nici cea mai
mică idee despre știință (cât a putut ea, oare, să imediat ajute, într-un moment de mare criză?, salvarea
urgentă și eﬁcientă ﬁind remediile naturale), că nu știm mare lucru despre Univers și despre legile lui, despre
cum am reușit să ne îndepărtăm și să distrugem tocmai sursa vieții noastre – planeta binecuvântată,
neasemeni alteia, măcar din cele la care am putut noi să avem acces, deocamdată, cu tehnologia de care
dispunem la început de mileniu III, Terra, cu toate bogățiile ei de la suprafață sau din adânc –, am avut răgaz să
ne gândim dacă a fost o întâmplare că am trăit aceste timpuri, o binecuvântare sau o pedeapsă… Aceleași
gânduri le formulam ca întrebări, pe care le adresam, la sfârșitul emisiunilor despre ei, personalităților – din
varii domenii, nu doar culturale – care făceau subiectul emisiunii mele pe care o realizam, la ﬁnalul anilor '90,
pentru TV România Internațional: „Atelier 21”, întrebări al căror răspuns a fost de ﬁecare dată evitat. Atunci
erau mai ales axate pe ideea de prag între un nou secol și un nou mileniu.
Și, dacă mă gândesc la faptul că, pentru acest număr special al DL, multora le-am făcut invitația de a scrie
câteva rânduri despre ce a însemnat pentru ei anul 2020, dar puține mesaje au ajuns la mine pentru a ﬁ
publicate, înțeleg că istoria se repetă și că mulți au, încă, de aprins câte o lumânare pentru ﬁecare gând al lor ce
nu a găsit calea spre lumină.
Mi s-a părut că poate ﬁ interesant de aﬂat care a fost traseul senzațiilor-părerilor despre această întâmplare
deloc simplă, ci, mai degrabă tristă. Prin urmare, celor care au trimis încă din primăvară primele impresii, le-am
soicitat să le pună pe hârtie și pe cele de la sfârșitul aceluiași an, 2020, de care nu ne-om aminti cândva târziu,
ci întotdeauna.
Chiar înainte de a se încheia, am știut cu toții că 2020 va ﬁ un reper al istoriei umanității, care, nouă, ne-a fost
dat să îl parcurgem și care se va păstra în memoria universală. Același sentiment l-am avut în adolescența
mea, trăind ziua de 4 martie 1977, când ceva îmi spune că totul se va raporta la „înainte și după” acea dată.
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Așadar, am plănuit acest moment, ca, la ﬁnalul lui 2020, să existe un număr special al „Destinelor Literare”,
care să conțină gânduri despre ceea ce eu o consider lecție de viață, alături de creații literare ce au avut ca
punct de pornire doar acest moment. N-a fost să ﬁe ca acest supliment „DL” să apară în decembrie, ci chiar mai
bine, în primele săptămâni ale primei luni dintr-un An Nou, spre care ne deschidem brațele să îmbrățișăm cum
n-am mai făcut-o niciodată până acum.
În acest număr nu există fotograﬁile celor care semnăm materialele și creațiile publicate, ﬁindcă, nu precum
măștile, ci asemeni înfățișării care ne deﬁnește ca umanoizi, suntem toți la fel. În fața lui Dumnezeu și a morții,
nu contează dacă avem părul negru sau ochi albaștri, nu are chiar nicio importanță ce grade și titluri am
agonisit și ce oraș important al lumii am pus pe adresa noastră poștală. O singură excepție: Prof. Emeritus Dr.
Ernesto Kahan, iar aceasta, doar pentru întărirea credibilității celor scrise de domnia sa.
Altfel, cel mai mult contează ce gândim. Un fel de „măști”, ca în teatru, care vorbesc fără teamă, care trimit
căldură și emoție, care îmbrățișează. Veți vedea, însă, străzi goale, ca după explozia unei bombe biologice,
atât cât am putut să găsim pe internet sau chiar realizate de unii dintre noi, plus fotograﬁi din timpul gripei
numită „spaniolă”. Adică semne, devenite cicatrici pe suﬂetele noastre. Nu picturi, nu culori, nimic altceva,
decât rememorarea sentimentelor care au construit, fără să ne dăm seama, nou normalitate.
Fără culoare, fără chipuri, același alb/negru care ne-a dominat zilele și nopțile, din care marea majoritate a
ales lipsa de lumină și de speranță.
Și, pentru a ﬁ cât mai aproape de reconstituirea acelei realități, am presărat anecdote, dintre cele care ne-au
ridicat câte un colț al buzelor, într-o încercare timidă de zâmbet, atunci când râsul își pierduse valoarea
terapeutică. Poemelor și mini piesei de teatru, le-am dăugat glume extrase dintr-un volum întreg dedicat
micuțului rebel, „Noile aventuri ale virusului corona!”, o colecție de glume, pe care a realizat-o Florentin
Smarandache.
Din structura revistei, am păstrat doar câteva rubrici. Restul sunt eseuri, poezie, proză, pagini de jurnal, cum
spuneam, glume… Toate în dorința de a crea – de ce nu?!, pentru viitor – un letopiseț al unui timp care se
întâmplă, cu încăpățânare, la ﬁecare 100 de ani și din care nu învățăm nimic. Absolut nimic. Poate că, sper,
dacă omenirea va mai supraviețui încă 100 de ani, să ﬁe, de data aceea pregătită. Să nu mai găsească scuza
„n-am știut”, „nu am fost pregătiți”, „ne-a luat prin surprindere”. Ca și cum nu am ști că, după vară, urmează
iarna. De exemplu.
M-am bucurat că mi s-au alăturat și câteva personalități din alte spații ale planetei, care au primit cu interes
inițiativa mea de a aduna într-o revistă impresiile lăsate în urmă de anul 2020, care a început ca o glumă
(proastă), dar care va ﬁ identiﬁcat de acum încolo, în primul rând cu pandemia COVID-19.
Sigur, acest supliment DL ar ﬁ putut ﬁ mai voluminos, dacă, mărturiile primite de la supraviețuitori ar ﬁ fost mai
numeroase, iar timpul avut la dispoziție nu era limitat. Dar, cine știe?, poate se va transforma într-o carte la un
moment dat. Deocamdată, vă las să pătrundeți în atmosfera lui 2020, fără chipuri, fără culori, fără nicio altă
mișcare, decât a peniței imaginare, printre cuvinte foarte concrete.
„Sub semnul pandemiei”, suplimentul revistei „Destine Literare” pe care tocmai îl citiți, nu cred că ar ﬁ avut
același impact, dacă era lipsit de aportul prețios din punct de vedere vizual, al lui Valy Luca, cel care a înțeles și
a susținut demersul meu, prin tehnoredactarea pe care a realizat-o, la fel de specială ca subiectul abordat.
Mulțumiri lui și tuturor celor care, asemeni mie, au crezut în trebuința unui astfel e proiect.
Cât despre faimoasa și controversata aﬁrmație a nu mai puțin faimosului Malraux, „Secolul XXI va ﬁ
religios/spiritual/mistic sau nu va ﬁ deloc”, ea va ﬁ subiectul unui viitor eseu. Până atunci, vă invit să parcurgeți
paginile acestui supliment al „Destinelor Literare”, un număr special, ﬁindcă va ﬁ unul la care îmi pare că ne
vom întoarce să-l răsfoim. Din când în când…
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Dana Opriță
Statele Unite ale Americii

Destine Literare – Supliment

5
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Scrisoarea I
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Când cu gene ostenite sara suﬂu-n lumânare,
Doar ceasornicul urmează lung-a timpului cărare,
Căci perdelele-ntr-o parte când le dai, şi în odaie
Luna varsă peste toate voluptoasa ei văpaie,
Ea din noaptea amintirii o vecie-ntreagă scoate
De dureri, pe care însă le simţim ca-n vis pe toate.

6

Lună tu, stăpân-a mării, pe a lumii boltă luneci
Şi gândirilor dând viaţă, suferinţele întuneci;
Mii pustiuri scânteiază sub lumina ta fecioară,
Şi câţi codri-ascund în umbră strălucire de izvoară!
Peste câte mii de valuri stăpânirea ta străbate,
Când pluteşti pe mişcătoarea mărilor singurătate!
Câte ţărmuri înﬂorite, ce palate şi cetăţi,
Străbătute de-al tău farmec ţie singură-ţi arăţi!
Şi în câte mii de case lin pătruns-ai prin fereşti,
Câte frunţi pline de gânduri, gânditoare le priveşti!
Vezi pe-un rege ce-mpânzeşte globu-n planuri pe
un veac,
Când la ziua cea de mâine abia cuget-un sărac…
Deşi trepte osebite le-au ieşit din urna sorţii,
Deopotrivă-i stăpâneşte raza ta şi geniul morţii;
La acelaşi şir de patimi deopotrivă ﬁind robi,
Fie slabi, ﬁe puternici, ﬁe genii ori neghiobi!
Unul caută-n oglindă de-şi buclează al său păr,
Altul caută în lume şi în vreme adevăr,
De pe galbenele ﬁle el adună mii de coji,
A lor nume trecătoare le însamnă pe răboj;
Iară altu-mparte lumea de pe scândura tărăbii,
Socotind cât aur marea poartă-n negrele-i corăbii.
Iar colo bătrânul dascăl, cu-a lui haină roasă-n
coate,
Într-un calcul fără capăt tot socoate şi socoate
Şi de frig la piept şi-ncheie tremurând halatul vechi,
Îşi înfundă gâtu-n guler şi bumbacul în urechi;
Uscăţiv aşa cum este, gârbovit şi de nimic,
Universul fără margini e în degetul lui mic,
Căci sub fruntea-i viitorul şi trecutul se încheagă,
Noaptea-adânc-a veciniciei el în şiruri o dezleagă;
Precum Atlas în vechime sprijinea cerul pe umăr
Aşa el sprijină lumea şi vecia într-un număr.
Pe când luna străluceşte peste-a tomurilor bracuri,
Într-o clipă-l poartă gândul îndărăt cu mii de
veacuri,
La-nceput, pe când ﬁinţă nu era, nici neﬁinţă,
Pe când totul era lipsă de viaţă şi voinţă,

Când nu s-ascundea nimica, deşi tot era ascuns…
Când pătruns de sine însuşi odihnea cel nepătruns.
Fu prăpastie? genune? Fu noian întins de apă?
N-a fost lume pricepută şi nici minte s-o priceapă,
Căci era un întuneric ca o mare făr-o rază,
Dar nici de văzut nu fuse şi nici ochi care s-o vază.
Umbra celor nefăcute nu-ncepuse-a se desface,
Şi în sine împăcată stăpânea eterna pace!…
Dar deodat-un punct se mişcă… cel întâi şi singur.
Iată-l
Cum din chaos face mumă, iară el devine Tatăl!…
Punctu-acela de mişcare, mult mai slab ca boaba
spumii,
E stăpânul fără margini peste marginile lumii…
De-atunci negura eternă se desface în făşii,
De atunci răsare lumea, lună, soare şi stihii…
De atunci şi până astăzi colonii de lumi pierdute
Vin din sure văi de chaos pe cărări necunoscute
Şi în roiuri luminoase izvorând din inﬁnit,
Sunt atrase în viaţă de un dor nemărginit.
Iar în lumea asta mare, noi copii ai lumii mici,
Facem pe pământul nostru muşunoaie de furnici;
Microscopice popoare, regi, oşteni şi învăţaţi
Ne succedem generaţii şi ne credem minunaţi;
Muşti de-o zi pe-o lume mică de se măsură cu
cotul,
În acea nemărginire ne-nvârtim uitând cu totul
Cum că lumea asta-ntreagă e o clipă suspendată,
Că-ndărătu-i şi-nainte-i întuneric se arată.
Precum pulberea se joacă în imperiul unei raze,
Mii de ﬁre viorie ce cu raza încetează,
Astfel, într-a veciniciei noapte pururea adâncă,
Avem clipa, avem raza, care tot mai ţine încă…
Cum s-o stinge, totul piere, ca o umbră-n întuneric,
Căci e vis al neﬁinţei universul cel himeric…
În prezent cugetătorul nu-şi opreşte a sa minte,
Ci-ntr-o clipă gându-l duce mii de veacuri înainte;
Soarele, ce azi e mândru, el îl vede trist şi roş
Cum se-nchide ca o rană printre nori întunecoşi,
Cum planeţii toţi îngheaţă şi s-azvârl rebeli în spaţ'
Ei, din frânele luminii şi ai soarelui scăpaţi;
Iar catapeteasma lumii în adânc s-au înnegrit,
Ca şi frunzele de toamnă toate stelele-au pierit;
Timpul mort şi-ntinde trupul şi devine vecinicie,
Căci nimic nu se întâmplă în întinderea pustie,
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…………………..
Începând la talpa însăşi a mulţimii omeneşti
Şi suind în susul scării pân' la frunţile crăieşti,
De a vieţii lor enigmă îi vedem pe toţi munciţi,
Făr-a şti să spunem care ar ﬁ mai nenorociţi…
Unul e în toţi, tot astfel precum una e în toate,
De asupra tuturora se ridică cine poate,
Pe când alţii stând în umbră şi cu inima smerită
Neştiuţi se pierd în taină ca şi spuma nezărită –
Ce-o să-i pese soartei oarbe ce vor ei sau ce
gândesc?…
Ca şi vântu-n valuri trece peste traiul omenesc.
Fericească-l scriitorii, toată lumea recunoască-l…
Ce-o să aibă din acestea pentru el, bătrânul
dascăl?
Nemurire, se va zice. Este drept că viaţa-ntreagă,
Ca şi iedera de-un arbor, de-o idee i se leagă.
„De-oi muri – îşi zice-n sine – al meu nume o să-l
poarte
Secolii din gură-n gură şi l-or duce mai departe,
De a pururi, pretutindeni, în ungherul unori crieri
Şi-or găsi, cu al meu nume, adăpost a mele scrieri!"
O, sărmane! ţii tu minte câte-n lume-ai auzit,
Ce-ţi trecu pe dinainte, câte singur ai vorbit?
Prea puţin. De ici, de colo de imagine-o făşie,
Vreo umbră de gândire, ori un petec de hârtie;
Şi când propria ta viaţă singur n-o ştii pe de rost,
O să-şi bată alţii capul s-o pătrunză cum a fost?
Poate vrun pedant cu ochii cei verzui, peste un
veac,
Printre tomuri brăcuite aşezat şi el, un brac,
Aticismul limbii tale o să-l pună la cântari,
Colbul ridicat din carte-ţi l-o suﬂa din ochelari
Şi te-o strânge-n două şiruri, aşezându-te la coadă,
În vro notă prizărită sub o pagină neroadă.
Poţi zidi o lume-ntreagă, poţi s-o sfarămi… orice-ai
spune,
Peste toate o lopată de ţărână se depune.
Mâna care-au dorit sceptrul universului şi gânduri
Ce-au cuprins tot universul încap bine-n patru
scânduri…
Or să vie pe-a ta urmă în convoi de-nmormântare,
Splendid ca o ironie cu priviri nepăsătoare…
Iar deasupra tuturora va vorbi vrun mititel,
Nu slăvindu-te pe tine… lustruindu-se pe el
Sub a numelui tău umbră. Iată tot ce te aşteaptă.
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Ba să vezi… posteritatea este încă şi mai dreaptă.

Neputând să te ajungă, crezi c-or vrea să te
admire?
Ei vor aplauda desigur biograﬁa subţire
Care s-o-ncerca s-arate că n-ai fost vrun lucru
mare,
C-ai fost om cum sunt şi dânşii… Măgulit e ﬁecare
Că n-ai fost mai mult ca dânsul. Şi prostatecele nări
Şi le umﬂă orişicine în savante adunări
Când de tine se vorbeşte. S-a-nţeles de mai nainte
C-o ironică grimasă să te laude-n cuvinte.
Astfel încăput pe mâna a oricărui, te va drege,
Rele-or zice că sunt toate câte nu vor înţelege…
Dar afară de acestea, vor căta vieţii tale
Să-i găsească pete multe, răutăţi şi mici scandale –
Astea toate te apropie de dânşii… Nu lumina
Ce în lume-ai revărsat-o, ci păcatele şi vina,
Oboseala, slăbiciunea, toate relele ce sunt
Într-un mod fatal legate de o mână de pământ;
Toate micile mizerii unui suﬂet chinuit
Mult mai mult îi vor atrage decât tot ce ai gândit.

Între ziduri, printre arbori ce se scutură de ﬂoare,
Cum revarsă luna plină liniştita ei splendoare!
Şi din noaptea amintirii mii de doruri ea ne scoate;
Amorţită li-i durerea, le simţim ca-n vis pe toate,
Căci în propria-ne lume ea deschide poarta-ntrării
Şi ridică mii de umbre după stinsul lumânării…
Mii pustiuri scânteiază sub lumina ta fecioară,
Şi câţi codri-ascund în umbră strălucire de izvoară!
Peste câte mii de valuri stăpânirea ta străbate,
Când pluteşti pe mişcătoarea mărilor singurătate,
Şi pe toţi ce-n astă lume sunt supuşi puterii sorţii
Deopotrivă-i stăpâneşte raza ta şi geniul morţii!
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Şi în noaptea neﬁinţii totul cade, totul tace,
Căci în sine împăcată reîncep-eterna pace…
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„Fie Doamne mila Ta spre noi”
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Situaţia cu pandemia reprezintă o mare încercare a
lumii. America este una dintre ţările cele mai afectate
la acest nivel. Dacă dăm crezare mai mult sau mai
puţin informaţiilor care circulă cu privire la natura,
originea şi alte aspecte ale virusului sau chiar scopul
avut în vedere cu el (potrivit teoriilor conspirative),
este mai puţin important. Important este ce fac
legiuitorii şi cei ce aplică legile, guvernele deci, pentru
a micşora impactul negativ al acestuia asupra
oamenilor, dar şi pentru liniştea lor mentală.
Vor exista exagerări, speculaţii, poate chiar abuzuri
ca, în general, în cazuri de fenomene asemănătoare.
Faptul concret este că stăm mai mult acasă. Nu intru
aici în consideraţii de nivel economico-ﬁnanciar şi
care merită discutate separat. Vreau doar, foarte pe
scurt, să mă refer la nivelul uman şi umanitar al crizei.
Statul acasă reprezintă o schimbare radicală în
stilul de viaţă al omului sec. XXI. Omul zilelor noastre
este dinamic, activ, implicat; în cele mai multe cazuri
el este musaﬁr în propria lui casă, unde vine, adesea,
ca la un hotel. Casa a căpătat, în aceste cazuri, un
caracter tranzitoriu. A rămas ca rădăcină spirituală a
existenţei mai mult simbolic.
Când vine câte un val, al virusului, restricţiile ajung
să ﬁe total neobişnuite. Recomandarea insistentă
este să stăm acasă. Deci stăm acasă. Asta implică o
reobişnuire şi reconsiderare a ideii de casă şi de
acasă. Asta poate ajuta la redescoperirea frumuseţii
lucrurilor esenţiale cum ar ﬁ relaţia. Acum stăm tot
timpul cu cei dragi ai noştri, pentru care înainte
aveam timp aşa de puţin sau n-aveam timp. Fiind tot
timpul împreună, uneori nu e uşor. Unul vrea una,
altul alta, felul de a face lucrurile poate crea tensiuni şi
fricţiuni, etc. Trebuie deci să învăţăm din nou ce este
respectul pentru integritatea persoanei şi
personalităţii celuilalt, să învăţăm un modus vivendi
şi un modus operandi bazat exclusiv pe acest
respect, pe toleranţă, pe bunăvoinţă. Exact aşa cum
minunat spune Sf. Ap. Pavel în scrisoarea lui către
Galateni: „Dragostea, bucuria, pacea, îndelungă
răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia” (5,
22), pe care le consideră roade ale Duhului Sfânt.
Asta înseamnă de fapt renaşterea umanului din noi şi
un permanent exerciţiu de apreciere a celui de lângă
noi. Poate prea mult ne-am obişnuit, pentru că ne
place, să ﬁm apreciaţi, şi am uitat să apreciem pe alţii
şi să le spunem asta şi să o arătăm cât de des posibil.
Despre pierderea obişnuinţei noastre de a aprecia pe
cei din jur vorbea A. Heschel când atenţiona că
omenirea nu va pieri din lipsă de informaţie, ci din
lipsă de apreciere.
Statul acasă, în acest context, reprezintă şi o
provocare; ştiind că omul este capabil să creeze
armonie, iată momentul: câtă armonie pot eu crea?
Când şi cum?! Ia să văd roadele concrete ale acestei
capacităţi!

Pe de altă parte stând acasă avem o nouă
posibilitate de a medita, de a reﬂecta la noi înşine, de
a ne ruga. Cum stau eu în faţa celorlalţi? Ce cred ei
despre mine? Cum a întrebat odată Iisus pe ucenicii
Săi: „Cine zic oamenii că sunt eu?” (Matei 16, 13). Mă
cred cei din jur mai rău decât sunt? De ce? În baza
căror fapte, atitudini? Poate am aici ceva de revizuit.
Mă cred ei mai bun decât sunt? Cum se explică asta?
Poate am creat false impresii prin felul meu de a ﬁ,
poate au văzut masca pe care o pun când ies în lume
şi nu adevăratul meu chip? Poate eu însumi am ajuns
să cred că sunt masca şi nu chipul?
Deci prilej important de meditaţie (sigur, asta dacă
nu stăm tot timpul la televizor şi pe internet, pe
telefon; oare cum ar ﬁ fost statul acasă înainte de a
avea TV, internet, etc.?!).
În afară de auto-reﬂecţie trebuie considerată şi
necesitatea gândirii la Dumnezeu. Cred în
Dumnezeu? Da. Cum? Mă întâlnesc cu El zilnic (cât
de des?) în rugăciune? Cum mă rog? Ce şi cum zic?
Cât de sumar, de repede îmi fac rugăciunea? Sunt
conştient că Dumnezeu mă iubeşte? Că viaţa mea
este darul Lui? Ce fac eu cu ce mi s-a dat? Este
modul meu de a trăi viaţa un răspuns, o atitudine
adecvată faţă de Dumnezeu, dăruitorul?
Sunt eu conştient că prin ﬁecare zi pe care mi-o dă
Dumnezeu îmi dă, de fapt, întâlnire? Sunt eu prezent
la întâlnire?
Iată deci, ce ar ﬁ bine de făcut în contextul acesta
diﬁcil al încercării prin care Dumnezeu ne-a dat să
trecem. În America suntem departe de ţară, geograﬁc
vorbind, dar în contextul crizei, al izolării, al riscului ne
apropiem şi mai mult de tot ce ne e drag, de ţară
inclusiv, dar şi mai mult de Dumnezeu.
Ne raportăm la criză urmând instrucţiunile
autorităţilor locale, ale celor bisericeşti, urmând sfatul
medicului, şi începând a ne obişnui cu rugăciunea
continuă, şi mulţumirea adusă lui Dumnezeu pentru
toate, potrivit îndemnului Sf. Ap. Pavel care zice:
„Rugaţi-vă neîncetat, mulţumiţi lui Dumnezeu pentru
toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu,
în Hristos, cu privire la voi” (I Tes. 5, 17-18).
De marile sărbători am stat cu bisericile închise sau
goale. Dar la slujbele făcute doar de preot şi cântăreţ
în multe cazuri sau cu enoriaşi puţini, biserica e plină
de îngeri şi rugăciunile înălţate pentru cei ce nu pot
veni şi nu au voie să iasă din casă, sunt mai intense şi
mai aprinse şi duse pe aripile îngerilor către
Dumnezeul nostru şi al părinţilor noştri, Dumnezeu
cel mult milostiv şi iubitor de oameni.
Sperăm într-o revenire la normalitate chiar dacă
aceasta va lua o perioadă de timp.
„Fie Doamne mila Ta spre noi precum am nădăjduit
şi noi întru Tine” (Ps. 32, 21).
Theodor Damian
Statele Unite ale Americii
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After the epidemic
Comparing the COVID-19,
with the Black Death and the “Spanish Flu”

The Black Death
My ﬁrst approach is to make a comparison with examples of impacts in the "black plague" that struck
Europe in the 14th century. There, 25 million people died in Europe, or a third of the population at the time.
European society at that time was feudal, dominated by very intolerant metaphysical beliefs and full of
conﬂicts between peasants, artisans, religious authorities of the Church and feudal lords. All populations,
without class distinctions: believers and non-believers, rich and poor vassals, honest and dishonest …
suffered equally.
Then, the vector, the bacterium Yersinia Pestis, was unknown; ﬂeas and reservoirs, rats, when their
mortality was almost total, ﬂeas searched for humans, among other hosts. In Europe, this produced a great
ideological crisis and numerous accusations and murders of groups, especially the Jews, who were locked
up, burned, and murdered.
In many cities, the plague raged uncontrolled, as in Florence, in which only a ﬁfth of its inhabitants
survived.
That circumstance, together with Marco Polo's revelations, about a different reality in the Mongol Empire,
was very signiﬁcant.
The descriptions of Marco Polo were as follows. Women had more independence than in Christian or
Islamic society, there was diplomatic immunity, government employees and monks were exempt from doing
work on community projects, teachers and doctors were free from paying taxes, there was religious
tolerance, princes were forbidden to issue orders that were not approved by the imperial government, the
cities had autonomy and the military and civil rulers could not enter areas outside their jurisdiction, military
campaigns were to be carried out without destruction of agriculture or the cities and there was free trade
and respect for private property.
The population then asked itself questions about the protective value of religion and the immunity of social
classes. All this, together with the dissemination of humanistic philosophies of the Greco-Roman era:
Aristotle, Plato, Socrates, Epicurus, Cicero, Seneca and others, created an environment conducive to the
emergence of Humanism or the Renaissance, as that period was ﬁnally named. This was the most
signiﬁcant world revolution since the Agrarian Revolution, ten thousand years before.
Summing up brieﬂy, we can say that the Black Plague, together with the sharpening of the contradictions in
a world that felt oppressed by feudal society, which was characterized by 3 main social groups: The
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I write this text during the upward curve of the Covid 19 pandemic, when dozens of countries are
implementing prevention and control measures.
There are already abandoned bodies in Brooklyn and the New York government bought 40 refrigerated
trucks to put those for whom there is no longer room in the morgues.
In Tehran, northern Italy and other places there are many dead bodies not yet collected for the cemeteries
that are overwhelmed; hospital beds are lacking in hospitals, crying out for missing medical equipment and
having to decide who to supply with respirators and who not. There are hundreds of millions of unemployed
workers; the streets look forlorn; a third of the world's population are cloistered in their homes; the health
personnel exhausted, and there are many infected and dead; many older adults are hospitalized and
agonizing because of not being able to see and/or embrace their loved ones and thousands of other
terrifying situations.
In addition, dozens of published conspiracy theories, such as “the virus was created in a laboratory in
China to dominate the world; the Jews, as always, the communists, etc.” I do not want to comment on that,
as long as these issues are not objectively investigated.
In a personal communication by Dr. Elías Galati from Argentina, he wrote, “Coronavirus pandemic in the
world has caused a shock not only in people, communities, nations, society, economy and personal and
social relationships, but also in priorities and valuations that have been intact in individuals for a long time”.
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nobility, where they were 1- feudal lords and the king; 2. The clergy, made up of priests, bishops and the
pope; 3. The peasant population, which did not have freedom because it was the property of the feudal
(1)
lords , stimulated the growth of mercantilism and capitalism, and a large part of the feudal system was
destroyed in most European countries, where many modern countries had their origin.
It also ﬁnally led to a time of glory, with the development of the so-called "Renaissance or Humanism" in
the arts, philosophy and commerce. Sea voyages reached the American continent and the most distant
places on Earth and with it the founding of the European colonies, the slavery of the African peoples, a new
monetary policy and the supremacy of capital. The Roman Christian Church suffered revolts and divisions,
generating Protestantism show(2).
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“Spanish flu”
The appearance of another pandemic, the so-called “Spanish Flu”, coincides with the end of the First World
War, and as authors suggest, “The epidemic acted decisively on the course of the war, which even
(3)
precipitated its end” , and they also commented: "the 1919 peace conferences were accelerated and the
Versailles Treaty that was drafted somewhat sloppily." This pandemic was the largest in the 20th century,
causing the death of between 20 and 40 million people in just one year, and during the entire epidemic
(4)
period, at least 50 million people . That generated enormous social, economic and political changes.
In the article entitled “The catastrophic economic consequences of the Spanish Flu of 1918, it is stated that
“At the global level, the effects of the pandemic were also devastating: loss of family and loved ones,
deteriorating economy, collective fear, and the insurance companies ruined by the mass death of young
adults. The different localities and countries had to grant special credits to be able to cover all the
expenses derived, not only from the medical and social assistance of those affected, but from the
implementation and compliance of the different measures of public prophylaxis.” (5)
This First World War was mainly fought in the trenches, with “poor hygienic conditions for the soldiers at
the front, which undoubtedly aggravated the problem. To combat it "Elixirs, medicinal waters were sold and
(6)
even smoking was recommended because it was believed that the smoke ended the disease" .
It would not be an exaggeration then to think that the epidemic, together with the tremendous impacts of
this war, produced fundamental changes in society.
Vicente Guerrero Flores comments that: “The war effort and the economic, political and social tensions that
it produced, led to a new redeﬁnition of the role of the State in the economy. The mobilization of European
women in the administration, production, public and social services, occasionally, on the war front; led to
the end of "Victorian" society. All that with its economic, social and political values, promoting female work
outside the domestic sphere, universal female suffrage, and the revision of the female universe in all
aspects; from public and private morals to fashion and consumption patterns.”(7)
Somehow related to these events, we must record the creation of the League of Nations in 1919, which
according to Víctor Muñoz Fernández “was an ideological success, with a paciﬁst proposal that lasts to this
day. His mentality represented a change with an increase in the expansionist and imperialist ideas of the
19th century and he proposed to stop the alliance policy initiated by Bismarck in the middle of the previous
century. However, it was only an ideological triumph, since the project ended in failure in the 1930s.(8)
Also in this period, the Russian Revolution of 1917 took place, followed later by the establishment of the
Union of Soviet Socialist Republics, and its corresponding radical transformation of the economy and
politics.
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“Covid 19”
The society on which the Covid 19 virus pandemic has been unleashed has special features.
Never has humankind made so many technological and scientiﬁc advances, but still in today's world, there
is much inequality of opportunity and terrible misery.
In a recent UN report, it is stated “Inequality and discrimination are some of the challenges that deﬁne the
world today. Not only do they represent an obstacle to the realization of the right to development, but there
are also the main threats to peace, security and human rights worldwide” and “a third of the population of
(9)
the poorest countries it will remain in extreme poverty until 2030. This is a very unfortunate reality and
much denounced by numerous international agencies, non-proﬁt organizations for peace and human
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rights, associations and academies of doctors, artists, poets, and humanistic intellectual individuals. The
tragedy that this situation presents has so many implications that in recent years there has been a massive
migration of individuals and families seeking to survive, and very often these migrations end in death by
accident or intention.
The differences in access to primary health, basic education, housing, drinking water, services of all kinds,
and secondary and higher education are monstrous. Sufﬁce it to know that close to half of the population of
the world does not have access to primary health services and this is obviously reﬂected in infant mortality.
Around the world, “every day, 24, 000 people starve – one every 3.6 seconds. Three of them are children
under the age of ﬁve”.(10). “Every two minutes a child dies from malaria, and more than 200 million new
(11)
cases are reported each year”.
Takis Ioannides, a well-known journalist and poet from Greece, asked me in an interview for the New
Smyrna newspaper EPIKAIRA (Overtime) in Athens "What is the state of harmony and peace today on our
planet?" I answered: "Our current society is at an existential crossroads. On the one hand, the use of
natural resources is very efﬁcient, but on the other, that same use is endangering the continuity of life on
our planet. On the one hand, new technologies and intensive production systems allow us to obtain an
increase in the quality of life for all humanity, but on the other, new conﬂicts are threatening to use weapons
of mass destruction, mainly atomic ones, and with it potentially the destruction of our civilization and life on
Earth".(12)
Never in their entire history were people as powerful as today to dominate nature and never were they so
close to destroying themselves and nature itself. Until now, conﬂict resolution has tended to be made by
hegemony, or in other words, by defeating the enemy. However, this way, in the current state of possession
of genocidal weapons, is impossible, without generating an irreparable universal catastrophe. The only
thing left to achieve is some sort of harmonious agreement between the parties: a pact based on tolerance,
allowing coexistence between the different communities of races, sexes, beliefs and social position, and in
a way, with many of the existing contradictions. In other words, to achieve a global agreement based on
harmony, we must have tolerance and respect for the dignity of the people in all the signatory countries.
Without peace, there will be no life
Without harmony, there will be no peace
Without tolerance, there will be no harmony
Without a culture of peace, there will be no tolerance
Without a spiritual culture, there will be no culture of peace
Without education, there will be no spiritual culture of peace
Without democracy, there will be no education
Without education, there will be dependency, war and pain
THE END OF LIFE!(13)
From the point of view of current education and lifestyle, which are a product of the culture of demand and
supply in the market of globalized capitalist society, the situation is unsustainable and unfair.

In this society, on the one hand, we have the very famous, with exorbitant remunerations; and on the other
hand, workers in certain branches of industry, although hardworking, decent people, live obscure lives and
are not allowed to earn a decent livelihood. Old people live in solitude and in many cases are unprotected.
Young people and children are obliged to "triumph" at all costs, embracing highly paid careers and rejecting
those with spiritual, benevolent, charitable, humanitarian characteristics.
Creativity in all aspects is totally depending on the ﬁnancial interests of the market and the stock
exchanges.
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Money is the most important value, to which sport, writers, plastic artists, artisans, teachers, philosophers,
intellectuals, etc. are all subjugated.
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Interaction with the environment and nature is disastrous, endangering ecology and biological balance.
Love is a secondary value to interests, and racism and fanaticism, which are the logical consequence of
the type of education, generate increasing separatism and terror.
With these few examples, within this inhuman reality, it is evident that the prevailing socio-economiccultural model and the values derived from it should change.
When this pandemic ends, we will have the opportunity to make a much more humane and just world,
everything will depend on us, but it will not be automatic or easy.
In the following poem, I express these concepts:
The corona pandemic and tomorrow (© Ernesto Kahan, April 6, 2020)
With the “Corona” pandemic,
our loving feelings expand
and the day itself, by existential thoughts;
Clings to depth.
Borderline emotions have awakened people,
and the so-called "heart" wants to be puriﬁed
like the morning of yesterday
Birds ﬂy over grasslands, which are waiting for millennia,
not be a property of patriarchy or overlord.
Nor with fences and maps, or stock traders…
Nor with the obsessive struggle to live to succeed, with tremendous ardor,
killing enemies, in genocidal wars,
neither does living in permanent aggrandizement, which is power,
and being an army of the representatives of "the Holy Death",
-in constant confrontation facing each other- who bless arms
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Oh, those ancient hopes and disappointments!
Oh, those barriers, which should, and could, fall!
Ah! If poetry were food and school,
art, gifted love and school,
and the spring dance, more contagious than COVID 19.
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Tomorrow, when the crisis will be over,
with so much anguish and accumulated resources,
science, technology and wealth,
and a promising new rainbow, could be reality,
but only, if in agreement, we will use the opportunity…
The opportunity for the rebirth of humanism!
Ernesto Kahan *
Israel
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Anticarul și soldați melancolici

14

Veronica Balaj
Anticarul, înrămat în vitrină,
n-a mai plecat acasă din motive de pandemie
globul terestru are polii în derută,
distanțele se măsoară în frică
își pune anticarul
ochelarii contra singurătății
cotrobăie printre lucrurile care
nu vor mai avea trecere
o siclă de vin cu mucegaiul unui veac,
arătat cu degetul,
o mașinărie de fabricat sunete, bună la preț
numai de-ar jura că imită muzica pământului,
(dar acum, a luat-o razna și asta,
ciuperci uscate, tămăduitoare
poate-i leac împotriva fricii),
mănuși cu monogramă în stilul virusului temut,
peruca, măștile destinate unor amânate
carnavaluri,
alte măști din vremea gripei spaniole,
pălăria bordo, ﬂuturi injectați cu ultima secundă,
doi coșari în statuetă,
își împart de-a o viață acoperișurile orașului,
mai scunde, mai țâfnoase…
Destul, își spune,
toate acestea nu pot umple cufărul verde
al speranței
și cum va străbate parcurile orașului
colorat în frică ?.
unii o pun pe răzătoare și adaugă usturoi
doar, doar vor sufoca virusul
anticarul însă, citește-o scrisoare străină,
visează cum prin vitrină, trece-o balerină
de la teatrul de peste drum,
frica îl poartă sus pe un munte,
aerul rareﬁat îi dă puteri măiastre,
coboară,
împarte oamenilor
cufere verzi pline cu lucruri anti virus,
rochii grofate, tapiserii fără molii,
vaze cu intarzii despre facerea lumii,
un gramofon care cântă ,trăim liberi din nou …
În vitrină pune un aﬁș,
deschis pentru pribegi, păuni de rasă,
posesori de albume- curiculum –vitae de succes
înainte și după epidemie !
Așează drept pază în prag, doi soldați melancolici
luați de pe raft și pleacă
să dea o declarație pe proprie răspundere
despre viața care-i amețește
de nu mai știe dacă
numele i s-a desprins de sine
învârtindu-se în derută…
O piele de șarpe uscată.
Traducere: MenachemM. Falek
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Din zodia japoneză a șobolanului, anul 2020 s-a translatat, involuntar, în „zodia smereniei”. Toți pământenii,
de la mic la mare, de la cei mai puternici șeﬁ de state, clerici, cercetători, medici sau ﬁlosoﬁ, până la copiii de
grădiniță, am avut o singură grijă comună, Covid-19, iar reacția cea mai ﬁrească a fost… smerenia.
Retrași în „vizuina” autoizolării, a izolării impuse sau chiar a spitalului, ne-am schimbat din tabieturi, aducând
pe lista priorităților cunoașterea sinelui, amenințat de un pericol invizibil. Făcătorul tuturor celor văzute și
nevăzute s-a revelat în noi, cu întrebări de genul cine suntem și cât mai avem de trăit. O anxietate colectivă nea molipsit, ca niciodată în istoria omenirii, în fața agresorului nevăzut.
Dincolo de legile noi impuse de pandemie, normele clasice de conduită iau contururi speciﬁce, precum
„iubește-ți aproapele, dar ține-l departe!”.
Închiși în casă și în noi înșine, am constatat că e mai greu să nu facem nimic, decât să facem ceva greu.
Redescoperindu-ne sub spectrul insecurității, unii am ațâțat cenușa conﬂictului cu sine, iar acum încercăm să
domolim vâlvătaia, să ne împăcăm cu noi, cei volatili în fața necunoscutului.
Soluția la incertitudini s-a dovedit adesea una defensivă și anume… smerenia. Deodată, după lecția de
sihăstrie a izolării, un plus de cumpătare a pus stăpânire pe noi. De la tragic la burlesc, de la înțelepciune la
inepție, toată gama de opinii s-a revărsat în media și în spațiul virtual, luând cu asalt individul, smerit în fața
avalanșei de vești proaste.
Dacă global s-au anulat evenimente precum Jocurile Olimpice, entitatea umană a pierdut elemente de
intimitate și libertate, în mod ireversibil. Ezitanți, în căutare de vinovați, devenim mai vulnerabili și ne simțim mai
atinși de discriminare și stigmatizare, proiectând dinamica societală spre anxietate.
Dezvoltările macro ale anului, sociale, medicale, politice, economice etc., fac obiectul studiilor de
specialitate. Aici semnalăm doar impactul asupra sinelui, cu îndemn la smerenie.
Mari personalități au ieșit din spital după Covid, mai palide, mai șovăitoare, iar altele, din păcate, au ieșit
direct spre veșnicie, lăsându-ne spectrul îndoielii și insecurității.
Noi, cei mulți, am devenit mai calmi, mai prudenți, chiar mai suspicioși, unii am scris mai mult, am luat puțin în
greutate, am învățat să participăm la videoconferințe și, fără îndoială, să ﬁm mai mult noi, cei adevărați,
inocenții de la vârsta de cinci ani, trecuți prin tărășeniile vieții, mai lungi sau mai scurte, până am ajuns aici, în
anul… smereniei.
Să ﬁm înțeleși, smerenia se traduce, în română ca și în alte limbi, cu varii nuanțe, dar una singură speciﬁcă
zodiei 2020. Smerenia aceasta înseamnă supunere dar nu înjosire, umilință față de Divinitate dar nu umilire,
înseamnă pioșenie dar nu abandon. Mai mult ca orice, ea nu înseamnă resemnare, ci descoperirea propriilor
capacități și talente structurale, înseamnă valorizarea propriului har. Impusă și autoimpusă, smerenia
descoperită în anul 2020 se traduce prin respingerea truﬁei și acceptarea modestiei ca modus vivendi. Ea nu
semniﬁcă supușenie, ci respect pentru cel de alături și pentru sine, iar dacă dezinformarea a devenit armă
letală, atunci smerenia, ca respect de sine, poate sta scut în fața manipulării mediatice. Dacă mă respect, triez
atent informația pe care o consum.
Paradoxal, în poﬁda distanțării în acest an 2020, ne simțim mai aproape unii de alții, cetățeni globali, izolați
într-un sat de munte pe vreme de iarnă, fără alt ajutor decât capacitățile hărăzite ﬁecăruia din noi, spre a ne
bucura de ceea ce suntem și avem.
Smerindu-ne, am trăit și am triat în acest an pleava cotidianului, păstrând boabele de frumusețe a vieții. Cum
în orice experiență trebuie să discernem și ceva beneﬁc, excentricul și tragicul an 2020 ne-a adus capacitatea
de a descoperi frumusețea simplă a existenței și un noian de bucurii elementare pe care înainte le ignoram,
precum… pacea cu noi.
Radu Șerban
România
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Anul 2020 sub „zodia smereniei”
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Souvenirs de covid à ses débuts
Il n'y a plus de solution
Pratique ou hydro-alcoolique
Rester chez soi est la potion
Qui peut rendre mélancolique
Les clients des supermarchés
Ont fait de nouilles la débauche
Des masques ont été cachés
Mais il a fallu qu'on les fauche
Des médecins sont rappelés
Avant que le mal ne les ronge
Les gouvernants à la télé
Ont souvent le nez qui s'allonge
On a même vus menacés
Des pompiers et des inﬁrmières
Des comportements déplacés
Dont notre espèce n'est pas ﬁère
Ce virus sournois malmena
Nos certitudes citoyennes
Ces tristes temps de corona
Soulignent la misère humaine
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Georges Friedenkraft
Franța
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DIMINEAȚĂ DE SEPTEMBRIE ANUL 2045.
ION DESFACE ULTIMUL BAX DE HÂRTIE IGIENICĂ
CUMPĂRAT DE PĂRINȚII LUI ÎN 2020.

ȘTIE CINEVA MAI EXACT CÂT TREBUIE PĂSTRATĂ
ACEASTĂ „DISTANȚARE SOCIALĂ?”
NEVASTĂ-MEA TOT ÎNCEARCĂ SĂ INTRE ÎN CASĂ.

DACĂ SUNTE IZOLAȚI PUTEM BĂGA

MUNCA ESTE IZVOR DE SĂNĂTATE, DECI SĂ LUCREZE CEI
BOLNAVI…!
Destine Literare – Supliment
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DEGETELE-N PRIZĂ?
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Pandemia ºi viaþa interioarã
Omenirea este asediată de un dușman invizibil, dar teribil: un virus care face, zilnic, mii, milioane de victime,
fără putința de apărare. Suntem prizonierii propriilor noastre frici, obligați să trăim într-o permanentă
recluziune, în claustrofobie, cu sentimentul izolării de lume, de prieteni, de viața normală. Nimic nu mai este ca
înainte. Peste tot, semnul interdicției, al carantinării. Teatre închise, concerte interzise, școli închise, piețe
închise, petreceri interzise, biserici închise, Paștele și Crăciunul interzise, pelerinaje la mânăstiri și biserici
interzise, străzi pustii (noaptea).
Trăim într-o lume bolnavă. Teama de contaminare e obsedantă. Nu mai avem voie să ne îmbrățișăm, să ne
strângem mâinile, să ne iubim în libertate, trebuie să purtăm măști, să păstrăm distanța, să evităm orice
contact, să trăim în izolare, să rămânem închiși în case, cu suspiciunea că orice persoană ne poate contamina,
că soția mea, copiii mei pot aduce virusul de undeva.
Spectacolul este tragic: spitalele sunt pline, nu mai fac față, bolnavii aﬂați la reanimare mor pe capete,
medicii, asistentele, inﬁrmierele care-și riscă viața, sunt epuizați, bătrânii trăiesc cu spaima zilei de mâine,
înmormântări, funeralii etc.
Epidemia este o provocare. Câți dintre noi cei (încă) sănătoși vor supraviețui și cum? Izolarea, închiderea în
casă, plictiseala, banalul cotidian, lipsa de acțiune ne omoară mai mult decât virusul. Mai există o viață
interioară? Cei care au puterea de a se detașa, de a citi, de a scrie, de a compune, de a construi ceva, de a
imagina o altă realitate, de a visa sunt beneﬁciarii spiritului, au șansa de a descoperi valențele supraviețuirii.
Dar ieșirea în natură mai reprezintă o aspirație?
Marea, muntele mai oferă ele bucuria de altădată?
Desigur, multe s-au schimbat. Unii au privatizat plajele, le-au încărcat cu șezlonguri, nu mai ai loc unde să-ți
așezi un cearșaf, dar marea și muntele au rămas aceleași.
Vara trecută, în august, am plecat cu soția mea la mare, la Olimp, fără teama de corona-virus, cu convingerea
că marea este nu doar un spectacol al frumuseții, ci și un izvor de sănătate și, într-adevăr, ne-am întors acasă
mai viguroși, mai optimiști, mai iubitori de viață. Am și scris un volum de versuri dedicat mării: Scoicile
foșnitoare. Am uitat de pandemie și de toate nenorocirile provocate de ea. Asta ar ﬁ soluția: ieșirea din criză,
din frică, din pesimism, încrederea că iubirea, prietenia, frumusețea, talentul vor dăinui, că ﬁecare zi ne e dată
de Dumnezeu pentru a o sublima, pentru a-i da un sens, pentru a trăi o bogată viață interioară, chiar și în
suferință, în marea încercare în care trăim.
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Ion Haineș
România
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IN MEMORIAM
George ASTALOª
(04.10.1933 • 27.04.2014)

dacă moartea
dacă moartea
n-a ucis niciodată
pe nimeni
și dacă viața n-a pregetat
niciodată s-o facă
atunci de ce să nu căutăm
acel reconfortant după
în loc să ne agățăm obseseiv
de așa-zisul înainte care-i oricum
perisabil
dacă viața
dacă viața
a ocultat întotdeauna
precaritatea trăirii
și dacă moartea nu-i decât întoarcere
la condiția noastră dintîi

din așteptare
(din volumul „Ecuația tăcerii”, 1996)

Destine Literare – Supliment
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cum să nu ne imaginăm ziua
în care încrezători
în revenirea noastră
ne-am putea reîntrupa
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„Început de primãvarã la Toronto”
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«Pluie ou neige
Chance ou malchance,
Deuils ou fêtes,
Un oiseau chante.»
Félix Leclerc
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„Ploaie sau zăpadă
Cu noroc sau fără,
Doliu ori sărbătoare,
O pasăre cântă.”
(Traducere de
Milena Munteanu)

Mai întâi trebuie să spun că primăvara vine mult mai târziu la Toronto. La început de aprilie poți găsi cel mult
câte un ghiocel și ceva albăstrele, forsythia încă nu și-a arătat minunea galbenă, iar magnoliile n-au decât să
mai aștepte. În plus, peste iarna lungă se suprapune pandemia care ne ține în casă, sub ordine stricte și
obligatorii de carantină, restaurante închise și spectacole anulate de acum până la toamnă.
Ne numărăm morții și bolnavii, ne evaluăm șansele, anticipăm viitorul, rulăm modele matematice ce fac
prognoze care ne spun că ce e mai rău n-a venit încă…
Ai voie însă să-ți plimbi câinele în jurul casei (dacă ai unul) sau să faci câțiva pași prin vecinătate (cineva
spunea că nu mai mult de 2 km depărtare de casă), pentru ceva mișcare. E duminică și biserica e și ea închisă,
așa că la invitația unei raze de soare am ieșit și eu afară, după o lungă perioadă de abstinență. Nu e ca atunci
când te duci prin magazine și te maschezi de parcă ești cosmonaut, să iei în grabă ce apuci de acolo și să ieși
cât mai repede afară. Acum vorbesc despre o plimbare de plăcere, așa cum n-am mai făcut de multă vreme. În
plus, în aer e atmosferă de sărbătoare. Soarele e primul motiv pentru asta. Sunt temperaturi mici, dar însorite.
Îți vine să ieși ca gâzele la soare, motiv pentru care pe străzile vecinătății noastre, o zonă din oraș de mică
densitate, cu străzi largi, copaci bătrâni și case de cărămidă pe loturi mari, se circulă rar și doar dacă vreun
vecin hotărăște să plece undeva. În rest, vezi doar alergători, bicicliști sau plimbăreți ca mine. Lumea se evită la
intersecții, își face loc să nu se apropie mai mult de 2 metri, cum ni s-a spus că ar ﬁ bine. Totuși, sentimentul de
sărbătoare se întețește pe o stradă în care oameni mai mulți, unii pe un trotoar, alții pe celălalt, distanțați
regulamentar, chiuie și își urează La mulți ani!… Happy Birthday! Vezi fețe vesele, care s-au întâlnit în stradă să
ﬁe împreună, chiar la distanță. Mai încolo, văd un convoi de mașini, cu câte o fereastră deschisă din care se
ițește câte o față de fetișcană veselă, urând din mașină sărbătoritei toate cele bune… Aici petrecerea se face
direct din mașină, au voie să scoată doar căpșorul afară și, de la distanța regulamentară dintre mașini, să se
vadă.
Observ și doi bătrânei la plimbare, pe jos, mână în mână. De ce nu, mă întreb? Doar ei nu se țin de ieri de
mână, ci s-au plimbat așa de când se știu, de ce să renunțe tocmai acum? Apoi, ei și-au jurat credință în
această viață și în următoarea și nu par să se ﬁ răzgândit. Mai mult, gestul lor dă speranță. Pentru ei, să stea
împreună e mai important decât orice. Remarc că sunt protejați și de cei din jur. Bicicliștii și alergătorii își
recalculează rapid traiectoria să nu le taie cumva calea și să nu se apropie de ei mai mult decât este permis.
Traiectoria celor tineri parcă ricoșează, își ies din drum, numai să evite orice întâlnire cu bătrâneii ce fac, de la
distanță, un semn de mulțumire…
La colțuri de stradă vezi aﬁșe mari, scrise de mână: “We are all in this together” – „În aceste vremuri suntem
cu toții împreună” și “Everything is gonna be all right” – „Totul va ﬁ bine până la urmă”. E un fel de seninătate
responsabilă, în care oamenii își susțin aproapele, atât cât pot.
La nivel personal, indiferent că facem parte dintre norocoși, ori dintre ceilalți, tot ce putem face e să ne trăim
clipa în frumusețe, fără frici sau panici exacerbate, ci cu dare de mulțumire și cu aprecierea minunii pe care o
trăim în ﬁecare moment… atât cât avem, ﬁecare.
În această primăvară, realizez, mai acut ca alte dăți, cerul plin de cântecul păsărelelor: “Pluie ou neige
/Chance ou malchance, /Deuils ou fêtes, /Un oiseau chante.” („Ploaie sau zăpadă /Cu noroc sau fără, /Doliu ori
sărbătoare, /O pasăre cântă.”)
Se vede că noi, oamenii, nu suntem centrul universului… La urma urmei, viața merge înainte, cu sau fără noi,
nu-i așa?
Probabil că era timpul să ni se reamintească locul nostru în lume, că nu suntem Dumnezei și nu facem
regulile jocului, ci suntem doar niște gamblers (participanți într-un joc de noroc). Doar niște musaﬁri pe termen
scurt, într-o lume căreia nu-i cunoaștem nici marginile, nici regulile, nici toate semniﬁcațiile, a cărei măreție deabia o intuim. Mai mult, mă tem că nu înțelegem pe deplin nici toate implicațiile acțiunilor noastre, un motiv în
plus să reevaluăm relația noastră cu lumea ce ne înconjoară.
Dacă ne gândim bine, mesajul ce ni se transmite este plin de speranță. Oare ce vom face cu el?
(Aprilie 2020, apărut online Leviathan.ro)
Milena Munteanu
Canada
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26 Martie, spre seară
Păși furișați prin pandemie
De la Timișoara spre Dana, prietenă de peste mări și țări…
Înafara casei, ba chiar și înlăuntru, înaintez prin teama impusă de o particolă invizibilă. De temut și pe care
trebuie să o evităm exact cum se dovedește a ﬁ. Un aprig dușman.
Suntem în stare de urgență.
Nu mi-am imaginat vreodată cum este să te strecori ca un vinovat prin senzația de teamă. Parcă am vrea să
capturăm ceva nepermis, să recurgem al un gest de furt, ne uităm cu frică în stânga și dreapta, să nu ﬁe cineva
prea aproape de noi. Credem că putem ﬁ apărați de pericol prin adoptarea fricii. Da, exact, am făcut pact, de
voie de nevoie, cu frica. Ne recomandă mulți specialiști și propovăduitori iscați din apele tulburi ale pandemiei,
să nu ne ﬁe frică. Să ﬁm siguri pe noi. Se vântură povești întru susținrerea sinelui nostru.Un exemplu, ar ﬁ
povestea cu Ciuma, care se abătuse distructuv asupra Europei, și, năpasta, sarcastică, ar ﬁ spus cuiva: eu am
omorât doar 2000 de persoane dar, s-a întâmplat să ﬁe 4000, pentru că, restul au murit de frică. Sună macabru,
îmi dă frisoane această matematică nouă care adună zilnic numărul celor răpuși de această deocamdată,
nebiruită virulență a virusului. Nu cred că folosesc cuvinte prea dure și care nu se potrivesc cu realitatea.
Mă întreb cum au înfruntat frica bieții locuitori ai orașului cetate, Timișoara în timpul
epidemiei de ciumă?
Ciuma a mărșăluit și aici distructuv ca în întreaga Europă. A răpus unul din șase
locuitori. Între februarie 1738 – martie 1739. Cam lungă vizită. Călugării
mizericordieni, nu prea mulți ﬁind la număr s-au implicat în salvarea, tratarea
bolnavilor cum se pricepeau și ei dar, au fost răsplătiți doar cu un grăbit drum în
veșnicii. Nici călugării mizericordieni nu au stat pe margine. Au primit aceeași
răsplată. Când s-a încheiat epidemia, pe la 1740, locuitorii orașului, recunocători
cerului, au făcut ce-au putut și-au comandat la Viena un monument drept mulțumire
adusă Sﬁntei Treimi. În stil baroc. Legat de eveniment a rămas numele lui Iohann
Nepomuk Preyer. Monumnetul este în formă de coloană pe un postament
triunghiular. A ajuns în oraș pe drum de ape. De la Viena, pe Dunăre, pe Tisa până în
orașul de pe Bega. Ce strămoși recunoscători avem!
Lasă, când scăpăm de pandemie, trec prin Piața Unirii și pun niște ﬂori la picioarele
Sﬁntei Treimi. Și a sfântului Nepomuk, daca-o ﬁ fost canonizat așa cum spune
povestea și chiar îmi place să cred.
Noi, contemporanii, nu vom ridica o statuie în amintirea virusului Covid 19. Mai bine să râmână în cărțile de
medicină ca un virus… dispărut.
Acum, avem specialiști de înaltă clasă științiﬁcă, medici, epidemiologi, microbiologi, laboratoare de cercetare
în domeniu.. Hai să ﬁm optimiști!, îmi zic. Dar frica revine. E un balaur care se ițește de unde nu te aștepți. Pare
că o văd bântuind pe doamna cu coasa prin vechea cetate a orașului. Nici în vremea ciumei nu-și alegea prea
minuțios clienții. A secerat ﬁințe care-și doreau să trăiască și ﬁințe care nici nu începuseră a conștientiza că
sunt pe lume, adică, laolaltă, copii, femei vesele, disperate, credincioase, umile ori iubitoare de plăceri, bărbați
chipeși, alții băutori curajoși, familiști, aventurieri… La nimereală să ﬁ fost slobozită secera morții? Cunosc o
scriitoare care a semnat un roman intitulat chiar așa. Ciuma. S-a documentat, s-a străduit să reînvie atmosfera
perioadei respective dar, asta nu o calmeaază în fața fricii reale, grave.
Noaptea izvodește ornamente fantaste pe pereții luminați doar de becul din stradă. Ca urmare, gândurile se
prind și ele în desenul aiuristic, abracadabrant și cu limite imprevizibile.
Mă pomenesc încolțită de întrebarea, oare ce-a fost în vechime sub locuința mea? Curiozitatea face volute,
se preface șuier în urechile mele, îmi trece prin fața ochilor ca o pasăre speriată de glonț. Mă irită.
Încerc o lămurire liniștitoare. Pe acest teren unde-i construită locuința mea și a vecinilor mei, era pe vremuri
unul din zidurile Cetății Timișoarei. De aceea se și numește Bulevardul Circumvalațiunii, de la cuvântul
circumvalum, care înseamnă în latină a înconjura. Ce frumos! Istorie și farmec vetust.
Și totuși… Oare pe aici, pe sub sufrageria mea au tropăit santinele care apărau intrarea în oraș prin poarta
denumită a Vienei, după drumurile care se aﬂau în apropiere? Mai era Poarta Transilvaniei.. Nu putea ﬁ aici,
aceasta este spre Lugoj.. Nici Poarta Petrovaradin, denumită mai târziu a Belgradului.. Nu, nici asta nu poate ﬁ.
E clar. Se numea Poarta Vienei, dar după care din cele trei reconstrucții ale sale? Că s-au refăcut zidurile, s-a
lărgit circumferința cetății. Prefer să ﬁ fost Cetatea modernă refăcută de la 1723. Poarta de pe vremea
turcească e prea veche .. Știu că zidurile erau foarte groase, pe două rânduri. Late cât să încapă trecerea a
două căruțe pe lateral….Totuși, ce-o ﬁ fost ce-o ﬁ fost sub locuința mea? Important mi pare că ar ﬁ doar un
lucru: anume, să cumva, vreun străjer al cetății să ﬁ înjunghiat ﬁx aici, sub casa mea, pe cineva care voia să
intre clandestin în cetate.

21

WWW.DESTINE-LITERARE.COM

Uite cu ce-mi bat eu capul în miez de epidemie, de noapte și de frică!
Ei, dar, mă întorc și zic.. E realitatea mea interioară și toate mi se potrivesc perfect. Din păcate, nu pot ﬁ
indiferentă. În perioada asta de izolare, unii ascultă muzică, scornesc jocuri, spectacole on-line, foarte bine,
admirabil, eu nu sunt prea inventivă la acest capitol. Compensatoriu, mai scriu o pagină, fără să știu exact dacă
voi vrea să o public, mai scriu o scrisorică electronică, mai un poem, dar să ﬁu relaxată, nu se poate.
Sunt absurde coordonatele care ne înconjoară. Pe de o parte suntem avertizați, informați despre cât de
periculos este să ﬁm normali, să ieșim din case când avem chef sau treburi, pe de altă parte, vin unii să susțină
că, trebuie relaxare interioară, calm, fără frică să ﬁm. Aiurea. Dacă aș
privi numai pe geam și tot aș vedea / înțelege că lucrurile nu sunt chiar
atât de … calmante și la locul lor.
Ca urmare, aproape noi toți de pe mapamond, căutăm soluții de
autoapărare. Și cei care leagă teorii conspiraționiste de fapt, tot așa
ceva caută. Există multe atitudini.. Încerc să-mi găsesc una echilibrată.
Sunt într-o zodie a echilibrului. Îmi face bine să cred acum așa ceva. Iată,
am descoperit că zâmbetul face bine, deși nu credeam că-l pot exersa în
plină harababură globală. Citesc și zâmbesc la vederea unei imagini
primite pe facebook. Ți-o relatez.. o glumiță pornind de la realitatea care
are colți… Desigur, oamenii încearcă precum le stă în ﬁre să
dezamorseze acest corset la fricii. Alții, tremură, fac pronosticuri
noroase… Eu îți ofer o nostimadă.
Imaginează-ți mica secvență video, în care un pisoi șade în două labe,
poziție de drepți în fața unui polițist care-i scria amenda cu motivarea,
vous avez ete vu dans le jardin des voisines. Bietul, nu replica. Adevărat,
depășise limita de dominciliu și fusese văzut în grădina vecinului. Am
citit că, și pe vremea ciumei, chiar la noi, în orașul acesta al nostru, s-a
practicat carantina. Una dură. Nu am inventat-o noi și nu avem a reproșa nimănui că ea existăși astăzi ca
metodă de prevenție.
Ei, dar poza cu măștile purtate de doamne și domni pe timpul gripei spaniole este fromidabilă. Datată, 1919.
Sper să o pot atașa să ți-o trimit. Doamnele erau elegante. Poate că, intuitiv, oamenii au păstrat valoarea, rolul
ideei de frumos în viața lor. Indiferent de situație.
Frumosul, în oricare formă, poate ﬁ salvator.
Omenirea a știut totdeauna să nu renunțe la dramul de frumoas care este intrinsec existenței, face parte din
eșafodajul lumii în general. Ca și rațiunea. Ce să zic, am ajuns, iată și la ﬁlozoﬁe.
Îți propun însă o relaxare, trecând la… poezie. Să te miri.. Adrian Păunescu, atât de adulat de unii și hulit de
alții, oricum un mare poet, un deținător al scânteii de geniu, parcă a fost un prevăzător. Scria uite-așa:
Miroase a carantină peste veac
Bolnavii sunt chemați să se supună
La încercarea ultimă, comună…
Să li se spună, nu mai aveți leac
Și ce-ar ﬁ dacă, într-o zi blestemată,
/ne-am îmbolnăvi cu toții deodată?.
Și medici și pacienți, și părinți și copii…
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28 Martie, 2020
Măști și singurătate în diferite culori
Dragălașa noastră prietenie, se zbenguie în urmă, în prezent, merge și înainte, înainte… Așa mi s-a oferit azi
spre imaginare.
Speciala mea,
Mi s-a spus odată ceva fooarte frumos legat de această atitudine..{Divaghez pentru că așa mă foﬁlez prin
diferite cotloane, mă feresc va să zică, de singurătate}. Odată, Maica Evghenia, de la Mânăstirea Birda, aﬂată
în mijlocul unei păduri de mici proproții, când m-a revăzut după mulți ani, m-a întâmpinat spunându-mi pe
nume. M-am mirat.{Realizasem cu vreo trei ani înainte un scurt intreviu cu ea apropo de lăcașul de cult care
este monument istoric. Biserică unde se slujește în limba sârbă, iar Maica Evghenia era singura care vorbea și
românește}. După atâția ani, vă mai aduceți aminte de mine?, am întrebat-o. Cum să nu-mi aduc aminte?
Râdeați și cu ochii, mi-a răspuns. Ei asta era pe vremea când nu trecuse hoașca neagră prin familia mea, Doni
trăia, iar eu eram convinsă că lumea e făcută special ca eu să mă bucur.
Dar apropo, că, oricum o dau, văd că tot la subiectul zilei ajung. Poate –i deformare profesională. Să ﬁi om al
cuvântului rostit la radio, precum sunt eu, și să te lase indiferentă o știre globală, e de neconceput. Mă înțelegi
sper. Și, în plus îmi zic consolator, poate ți se pare diferit să știi cum e percepută o etapă din viața lumii, a
mapamondului, la nivel individual.
Ce grozav, ce emoționant, ce spectaculos ar ﬁ fost dacă pe vremea potopului, Noe ar ﬁ grăit în vreun fel care
să rămână pentru istorie!!!!
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Am ﬁ avut ce învăța. Am ști ce înseamnă privilegiul de-a trăi momente de nemiaîntâlnit. Unice. Am ști cum
este mai potrivit să reacționăm când lumii îi este dat să încerce, să experimenteze pe propria-i piele
repetabilitatea ciclică a istoriei umanității. Și câte altele ar mai ﬁ de luat în calcul. Ne-am ﬁ sprijinit pe informații
certe. Așa, stim doar că a existat un Noe, un potop, o încercare peste care, omenirea a putut trece doar după o
severă selecție…{Doamne ferește azi!}. Se va continua descoperirea unor fragmente din arca lui Noe, se vor
mai face varii comparații, ani și epoci laolaltă, se vor imagina scene petrecute atunci și viața va merge înainte…
Atât. Acum ne este dat să parcurgem de unii singuri, noi, contemporanii, un traseu existențial plin de angoasă,
de pericol, derută.
De la familia mea de peste ocean vin vești mai calme. Să ﬁm rezonabili!! Să luăm lucrurile așa cum sunt!!
Căutând soluții. Au dreptate. Țin cont că nci la ei nu se găsesc măști în farmacii decât ici-colo. Costă aproape
20 dolari cu tot cu taxe.
M-am găndit să trimit câteva de la noi, că deh, ne descurcăm, am auzit că de mâine se vor aduce la un chioșc
din Piața Dacia. Aș cumpăra câteva și le-aș expedia prin poștă dar, doamna de la vamă pe care am sunat-o, ma sfătuit să ﬁu atentă, foarte atentă. Ea una nu poate să mi le primească spre
expediere. S-ar putea să ﬁu acuzată de zădărnicirea combaterii bolilor. Cum să trimit
măști din săraca Românie, într-o țară bogată?? Cu strângere de inimă am renunțat.
Apoi, am devenit rezonabilă. În ochii celorlați. N-am zădărnicit combaterea epidemiei.
În țară e vânzoleală cu izolete, cu sirenele Smurdului. Nu m-am mai uitat demult cum
arată cerul. O mai ﬁ având nori? Sau e acoperit de frică?.. Firește, nici eu nu fac
excepție.Tremur, mă rog, mă sperii, mă uluiesc, am insomnii. A doua zi o iau de la
capăt, mă feresc de ceilalți, eu, care mă plângeam de singurătate, acum, trebuie să o
accept. Și nu oricum ci, ca pe o punte de salvare. Ei, da, viața este grozav de
imprevizibilă.
Auzi, să crezi că singurătatea poate ﬁ un ajutor!! Pentru mine sună ciudat. Doar sunt
o sociabilă recunocută, cu dorința de comunicare, de relaționare. Sunt om la rang de
trăire maximă. Acum însă, am devenit re-zo-na-bi-lă în limitele situației actuale.
Singurătatea mea se ascunde sub mască.
Așa este recomandat, așa face o lume întreagă. Se ferește de privirea celuilat, de cuvântul rostit direct,
sincer, la vedere. Acum, cuvintele stau sub mască. Pare aberant.
Cuvinte sufocate pe jumătate!
Până acum o lună, dacă auzeam așa ceva, am ﬁ spus că este ilogic, nebunesc de-a dreptul. Recunosc
marca realității. Specială, inimitabilă. Grozavă-i realitatea!! Ne atacă, ne bușește la pământ adesea, ne dă cu
tiﬂa când e vorba de planurile noastre prea nepotrivite cu mersul dumneaei, și totuși, continuăm s-o iubim. Noi
toți, cei cu mintea întreagă ne supunem. N-avem încotro. N-a putut nimeni urni realitatea în direcția pe care o
vrea decât, puțin, nițel. Doar cât durata iluziei că stăpânim liberul arbitru.
Viața însăși e un joc de-a ﬂacăra izbucnită nu se știe de und, nu se știe când.
Dar să continui totuși periplul prin lumina zilei sub protecția unei măști. Ce să ascundem? Trăirile?! Sunt
explicite prin chiar purtarea acestei bucăți de cârpă, pliată puțin, care acoperă obrajii, gura și mai ales, nasul.
Eu mi-am cumpărat două bucăți de la un tânăr vecin care a primit la serviciu mai multe, și acum, le vinde să facă
un mic ghișeft. M-am bucurat foarte mult de reușită. N-am făcut mofturi privind culoarea. Este de un verde
gâlbui, cam grețos, total dezagreabil. Cine mă vede odată, mă va recunoaște siigur după mască. E xclus rujul!
Hai, puțin rimel, dar nu creion contur. Aș semăna cu o paiață. Sau cel puțin așa cred. N-am experimentat încă.
Singurătatea mea este cât o hodoroagă din lemn, se mișcă cu greu, se lăfăie prin casa, prin privirle mele, prin
suﬂet. Dă cu măturoiul peste orice încercare de-a mă asocia cu cineva. Intempestivă, are forța unui jet de apă
desprins din vreo cascadă.
Alteori, se preface în animal fantast, are gheare, colți colorați care mai de care. Ascuțiți de–mi dă sângele
când mă încumet să mă iau la bătaie cu ea. Îi mai strig una, alta, dar nu se sinchisește. La tv. se numără de două
ori pe zi morții din pricina virusului Covid 19. Ce nume are și ăsta! În limba română, nu știam să ﬁe vreun
semniﬁcant denumit astfel. Și totuși, cât de puternic se arată!!
Și-a găsit rapid un teritoriu al semniﬁcației cum nici istoria limbajului de până acum n-a reușit. Nici un lingvist
nu i-a cercetat până acum semniﬁcația. Uf!! Las' că va ﬁ bine! Suntem din stirpea lui Sisif.
Atașez o fotograﬁe de la 1918, cu două persoane purtând mască în timpul gripei spaniole. Păi, n-am spus că
istoria se repetă în anumite bucle ale spiralei? Doamna din poză e mult mai elegantă decât suntem noi azi. Vezi
și tu imaginea și poți să mă contrazici dacă ai argumente.
Te las, merg să văd la tv ce mai este nou, câte amenzi s-au dat inconștienților care neagă prezența virusului,
câți au mai fost infectați și, în semn de apărare, sting lumina și nu ies din casă nici dacă m-ar chema la poartă
vreo mare iubire.
Virusul nu cunoaște îngăduința.
Veronica Balaj
România
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INGA!, IATÃ, A MAI TRECUT UN AN…
… de când ne luptăm cu dușmanul. Nu-i nici gripă spaniolă, nici ciumă bubonică, așa că putem spune că-i
mai rău decât toate astea la un loc: pentru că ne bântuie pe noi! Leat 2019-2020. Și, vorba aia, una e să ți se
povestească că vecinul de la 6 și-a rupt piciorul, și cu totul altceva să ai chiar tu maleola în ghips. Suferi în
primul caz, dar în cel de al doilea ți se rupe inima…
Inima, vorba vine. Dar nu pleacă. Ca și mine. Pentru că eu lucrez cu plămânii. Am aﬂat asta în laboratorul cela
unde m-au adus pe lume. Habar nu aveam nici dacă sunt bun, nici dacă sunt rău. Nu am vrut să vin pe lumea
asta, e drept, nici pe cealaltă. Dar dacă a fost să ﬁe… Nu m-am supărat nici când m-au poreclit în fel și chip:
SARS, auzi! COVID! Și o cifră ca la pușcăriașii lor: 2 sau 19. În funcție de puncție. M-am prins că e de la anul 1
unu) încoace, după care calculează ei cât a trecut de la venirea Unuia de-al lor, ce i-a iertat de păcate. Sau le-a
luat asupra sa. Asta dacă ne luăm după Dionysus Exiguus. Și nici asta n-ar ﬁ fost așa rău, dacă hanzi,
mandarina pe care o foloseau cei care au stricat mersul lumii ar ﬁ fost pe înțelesul meu. Asta m-a supărat și mai
mult și… am plecat. Pur și simplu. Pe ușa din față, că au lăsat loc de curent.
Și mi-a plăcut.
Afară, vreau să spun. Ce de spații are lumea asta! Cu un picior eram în cele Americi, am aﬂat, cu celălalt în
Singapore. Și cum am mai multe picioare… De un an de zile și nopți mă tot zbengui prin ceea ce oamenii
numesc țări. Frumos! Uriașii ăștia au reușit ceea ce n-au reușit alții din Univers, mai forțoși decât ei. Și, cu
siguranță, mai vechi. Păcat că sunt vulnerabili. Oameni, zic. Pe unde am trecut – să văd, să aud, să învăț – am
lăsat victime. N-am vrut. Zău, n-a fost cu intenție. Dar nu suntem compatibili. Iaca! Am început să vorbesc ca ei.
Nici nu trebuie să ﬁm așa.
Oricum, e un sentiment ciudat că pot. Mi s-a spus că sunt praful de pe tobă. Greșit. Sunt ca un vrej de cenușă
în sobă. Închipuiţi-vă: criminal în serie, pre limba mea. Dar și a lor, constat. Trebuie să recunosc că e mai
reconfortant să ﬁi catalogat așa, decât un nenorocit de acedia. Sunt mic, dar hââââ!
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Așteptăm injecția, domnișoară asistentă, de un an o așteptăm. Acuma se aude că au făcut-o englezii și
americanii, sau nemții – tot un drac. Ea, injecția minune ne va salva de nenorocire. Ne va imuniza tot cu COVID
19 SARS 2. Un fel de sasafras în aspic, bun de amăgit popoare, spune asistenta cea tânără. Dumneata ai
optzeci de ani și nu mai contează, dar eu care am jumătate din vârsta matale… aș mai avea de trăit, de muncit,
de bârﬁt, nu? De iubit, adaugă moșul în șoaptă. Dar eu nu cred în vaccin. Mai degrabă te-aș trata cu țuicomicină
50 grade la umbra unui cârnat, caltaboș și sângerete. Totul în untura rezultată în urma producerii minunatelor
jumări! completă bătrânul, cu entuziasm, de data aceasta. Dezmăț culinar și festin suin!
O tuse seacă îi frânse avântul și ceru, prin gesturi disperate, masca de oxigen. Când criza a trecut, constată
că asistenta cea tânără a plecat din salonul unde, cu câteva ore în urmă, rămase singur. Patul de alături fu
eliberat, tubul acela sinistru – speranță de viață! – atârna ﬂasc pe lângă așternuturi. Vecinul de salon, un tânăr
proaspăt ieșit pe porțile facultății nu a făcut altceva de când a venit, decât să povestească ce calvar trăiește el
cu soacră-sa și cât de amară e viața când n-ai tu un apartament separat, o garsonieră, ceva, o hrubă unde să te
retragi cu nevasta. Pentru iubire, zice. Acu patul era gol, nevasta va ﬁ iubită de altul, iar soacra va face zile fripte
iubitului ﬁicei, doar pentru a nu strica țâpuritura: poamă acră…
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M-am întors, zise asistenta, zâmbind larg și, parcă, cu o privire mai altfel de cum plecase. Ți-am adus de-ale
porcului, că Ignatu-i Ignat și nu se poate să nu mănânci o bucățică din toate cele. Sunt pe moarte, constată
bătrânul și dintr-odată îi păru rău că nu mai e tânăr, în putere, s-o frângă pe fata asta frumoasă cu halat alb de
mijlocel, s-o ducă departe, pe un cal alb, s-o convingă că el este Făt-Frumos și să trăiască cu ea până la adânci
bătrâneți. Până acuma, se dumiri și reveni cu picioarele pe pământ, mai precis în patul de spital, cu duşmanul
cel covid lângă el. Apoi întrebă cu voce tare:
Sunt pe moarte?
Nu, prostuțule, m-am îndrăgostit și, iată, îți îndeplinesc dorința.
Vin sărbătorile și nu se poate să nu ne bucurăm și noi de viață. Noroc!
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Sănătate!
Da de cine te-ai… cum zici tu?
De tine, spuse fata, plecându-și ochii spre pătura de spital.
Nu se poate! Eu m-am îndrăgostit de tine. Atunci, când am venit cu SMURD-ul și mi-ai pus oxigen. Că, zău,
nu mai aveam nici picur.
Eu… atunci nu, dar pe urmă…
Și eu te iubesc, fată dragă, doar că ne despart tomuri de praf „pulberi sinilii, albastre, de molii albastre”, își
aminti de viers duios, altădată recitat de Voivodul poeților din urbe. Pe nerăsuﬂate.
Ce i-a apucat? Eu sunt criminalul în serie mică, când nu e mare, după chef și nimeni nu mă poate opri. Nici
protecția cea grijulie cu mască, cască, spirt, nici cârnatul lu' dișteptul aiesta, nici… Ba da! Dacă vaccinul se va
face cu o moleculă de iubire, atunci da! N-am nici o șansă! Mie îmi trebuie uciganie sau cel puțin ură, dihonie.
Sânge să iasă! Până atunci, însă, să-l las pe Moșu în pace. Plec din suﬂetul și plămânul lui.
Nu rezist, zice, la infuzii de iubire.
xxx
Bătrânul își aduse aminte de sfârșitul poeziei și îngână ușor:
„Pe tobă pulberi sinilii, albastre,
de mulii arse.
Un șoarece bătrân o sparse.

O roase.
Jarul iubirii noastre
Rămase”.*
Seara s-a mutat într-un albastru ciudat, cu irizații de negru antracit și oricine voia să audă, era surprins că
sirenele încetaseră să mai perturbe liniștea bătrânului burg.
Radu Vida
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*Praful de pe tobă – poeme de Mircea Vaida-Voevod, Editura Rizoprint, Cluj, 2019
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DEPĂRTARE. CUVÂNTUL MEU
Dacă lăsăm groaza și măștile
să ﬁe mai reale decât cele pe care suntem oricum obișnuiți
să le purtăm,
dacă dăm libertatea, fără împotrivire, în schimbul unor
adevăruri
ce se schimbă de la clipă la alta, de la o sursă la alta
cu precizia haosului în care ar trebui cu toții să cădem,
dacă ne e teamă să-i cerem ajutorul lui Dumnezeu,
chiar să-i pronunțăm numele, negându-ne pe noi înșine,
atunci trebuie găsit un alt cuvânt pentru a denumi ﬁințele
ce încă trăiesc pe această planetă.
Acest fel de depărtare de viață, chiar de oamenii care își
acoperă
măștile cu măști,
frica de orice, de oricine
dar, mai ales, de tine însuți,
a devenit noul nostru mod de a ﬁ,
noua noastră scuză că nu suntem înțeleși, că
nu putem ﬁ buni și frumoși și blânzi,
ﬁindcă totul, iată, este împotriva noastră.
Dacă acceptăm, dacă tăcem
doar ca să ﬁm ca ceilalți, doar ca să nu ne respingă și să
ne urască
ﬁindcă am îndrăznit să ﬁm altfel,
atunci cu siguranță ne merităm soarta de ratați
în fața vieții, în fața Universului pur și înțelept.

If we let fear and plastic masks
be more real than those that we are used to
wearing anyway,
if we easily abandon the freedom, in
exchange of a sort of truth
that changes every moment, different from
any place it comes
with the precision of the chaos in which we are
all
supposed to fall,
if we are afreid to ask God to help us
even to pronounce His name
then another word must given to the creatures
which
will live on this planet.
These ones – us – have lost everything that
names us humans.
If we accept, if we keep our mouths shut
only to be like the others, only not to be
pushed back and hated
because we dared to be different,
then we absolutely deserve the fate of losers
in front of the Life, of the wise Universe.
So, you will need to excuse me,
I want to live, to love, to be happy,
for me, the letter “P” is from poetic, not from
pandemic.
If is not needed
I am sorry,
“remoteness”
is not part of my vovabulary.
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Așa încât, pe mine mă iertați,
eu vreau să iubesc, să trăiesc, să mă bucur,
pentru mine „P” este de la poezie, nu de la pandemie,
îmi pare rău
„depărtare”
nu face parte din vocabularul meu.

REMOTENESS. MY WORD
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A FEELING
The distance from the Earth to the sky
has an exact number of kilometers / miles
among planets and satellites and asteroids.
The distance from one thought to another only
the soul can measure.
No metrics were invented to understand
how much space is between to be and seems to be.
I see your inertness, I hear your silence, I taste your confusion,
I smell your lack of words, I touch your fear
when you are next to me
yet so far away.
As though you see yourself in the mirror
but recognize nothing in the face which makes desperate
expressions,
you would like to caress its cheek
to say tender words to it
but remoteness freezes you
it has turned everything into shades without shadow
uselessly shading the Earth which,
it,
has been precisely distant from the Sky.

REMOTENESS – A POINT OF VIEW
Like any distance
the one between H and 2 and O
brings emptiness and nonsense,
a perfect nothing witch nobody needs.
In return,
zero distance between H and 2 and O
makes water.
Keep in your mind: for life to go on,
like letters in words
– LOVE, for example –
even separate WeNeedToBeTogether.
Just remember it!
(Award winning poem of the World
Congress of Poets Contest with the
theme: “Remoteness”)
(POEM PREMIAT LA CONCURSUL DE
POEZIE INIȚIAT DE World Congress of
Poets, AVÂND TEMA „REMOTENESS” –
Octombrie 2020)
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Dana Opriță
Statele Unite ale Americii
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IN MEMORIAM
Traian T. COªOVEI
(28.11.1954 • 01.01.2014)
Bătrânețile unui băiat cuminte
Şi eu am fost un băiat răutăcios de altădată.
Am fumat, am băut, am aruncat în geamuri de sânge
cu inimi sfărâmate, de piatră.
Am vorbit se rău genunchii fetelor din cartier –
Eu am pus lațuri la porumbei, lanțuri grele de ﬁer
la cuvinte şi frumuseți,
Am avut obrăznicia să-mi ascult până la capăt
povestea celor o mie şi una de vieți.
Pe bătrâna proprietăreasă nu eu am împins-o pe scări.
Pe oglinda din lift nu eu am scris un cuvânt foarte mic.
Aş ﬁ putut avea o inimă mare. Aş ﬁ putut avea
un sânge pitic.
Cu pumnii am turnat doar grămezi de monezi
în telefoanele publice.
Mi-am uns trupul cu voci, respirații, surâsuri lubrice
venite din noapte şi ceață, din abisuri, din hău…
Am fost un copil rău.
Degetele mele au atins ceva neclar, între secure şi gâde,
părul meu blond a visat să ﬂuture piramidesă respire parfumuri de Trinidad, de ghirlande şi salbe.
Mâinile mi le-am ars la mirajul țărilor calde.
Împrăştiat în lume am fost copil rău şi blond
al speranței de-a ﬁ, al disperării de-a ﬁ fost.
Uitat de toți, în mansarda unui surâs mi-am învățat
povestea celor o mie şi una de nopți pe de rost.
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(din volumul „Bătrânețile unui băiat cuminte”, 1994)
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Sãnãtoºi ºi liberi
(Aºa cum ne-am nãscut!)

După o sonetoterapie, (aprilie – septembrie, 2020):
„Și ce-ar ﬁ dacă, Într-o zi blestemată
ne-am îmbolnăvi cu toții Deodată?
Și medici, și pacienți, și părinți, și copii?
Ce-ar ﬁ, ce-ar ﬁ
dacă, brusc, ne-am îmbolnăvi,
dacă n-ar avea cine pe cine să mai trateze, bandaje și paranteze?
Ce-ar ﬁ dacă, în urma dreptului legitim
de a ne îmbolnăvi, chiar ne-am trezi
că ne îmbolnăvim și n-avem cui ne adresa,
n-avem pe cine chema?
Ce-ar ﬁ dacă, într-o zi blestemată,
ne-am îmbolnăvi cu toții Deodată?”
(Adrian Păunescu)
Azi, lumea este cuprinsă de o imensă panică! Este mult prea mediatizat numărul victimelor și progresia cu
care se răspândeşte această boală. Virusul a devenit emblema posturilor TV. Aﬂăm că spitalele sunt
arhiaglomerate, că nu sunt suﬁciente aparate de testare, că nu sunt paturi suﬁciente, că personalul medical e
debordat, nu sunt costume de protecție, măști și mănuși, se fac greșeli mari la unele spitale. Ne sunt
comunicate știri contradictorii, se multiplică panica și stresul prin aceste comunicări reluate at nauseam.
Oamenii privesc speriați monitoarele televizoarelor, computerelor, telefoanelor mobile… Totul este foarte
bine mediatizat, la dispoziția celor care, trebuie să înțeleagă că numai așa se va putea păstra sănătatea și trăi,
scăpați de pericol, poate nu chiar la fel ca până acum, dar numai după ce va trece această molimă, mai
groaznică decât tot ce s-a văzut până acum. Omenirea trebuie să înțeleagă și să se adapteze.
Divertisment? Cinematograf? Teatru? Muzee? Cărți? Restaurant? Le avem pe toate, online: pe feisbuc, pe
YouTube, pe Netﬂix, spectacole ﬁlmate în reluare, ﬁlme de tot felul, comedii, drame, S.F. și încă ceva, o noutate
importantă, ZOOM, care dă prilejul unor jurnaliști să ﬁe independenți.
Oare este, într-adevăr, o soluție unică, valabilă pe tot globul?!?
Nu știm. Ar ﬁ de dorit dori ca ﬁecare să aibă răspundere față de sine, de familia sa, de semenii săi. Oamenii
sunt responsabili și posedă maturitatea unei solide judecăți bazată pe realitate și experiență. Nu cred că
trebuie instituită o poliție pentru respectarea unor noi legi, amenzi usturătoare și pedepse cu închisoare. Cred
în disciplina liber consimțită și în liberul arbitru, chiar și în fața unor situații limită de pericol iminent.

Faptul că o sumedenie de servicii la care nu se poate renunța, face ca unii oameni să ﬁe obligați să
muncească, este dovada certă că nu se poate trăi fără ajutorul acestora. Spitalele sunt în prima linie, cu cei
care lucrează peste orele obișnuite. Medicii, asistenții, nursele, personalul auxiliar, îngrijitorii, toți sunt prezenți
la locul de muncă, absolut epuizați, în permanent pericol.
Aprovizionarea cu alimente, transportul, asigurarea curățeniei, ridicarea gunoaielor, dezinfectarea zilnică a
magazinelor alimentare, lucrătorii din aceste magazine, întreținerea pentru gaze, curent, telefonie, internet,
farmaciile, unele fabrici și uzine, funcționează, încă. Viața trebuie să aibă un suport permanent, oriunde te-ai
aﬂa! Stagnarea prelungită va duce la o criză economică de necontestat. Toată lumea e la curent… și atunci?…
Lumea așteaptă înfricoșată. Institutele de cercetare și specialiștii în virusologie, din lumea întreagă lucrează
asiduu, în căutarea unui medicament, a unui vaccin salvator. La ce fel de vaccin ne putem aștepta, știind,
precis, că un vaccin este binevenit, numai dacă avem certitudinea că raportul între efectul salutar și
contraefectul, adesea imprevizibil, este pozitiv și veriﬁcat?!?
Se spune că acest sars cov2 ar ﬁ o nouă tulpină a aceluiași virus care ne dă târcoale de multă vreme. Se mai
spune că este o celulă proteică de sinteză sau o proteină învelită în grăsime sau, pur și simplu, un accident de
laborator. Povestea cu liliecii și pangolinul din piețele chinezești nu o mai crede nimeni.
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Trăim într-o lume a comunicării electronice în care orice grozăvie este pusă la vedere. Suntem în contact
direct cu tragedia unora din semenii noștri. Pandemia este comentată de tot felul de jurnaliști, de unii medici –
mai rar de epidemiologi – iar unii dintre dânșii au devenit chiar politicieni, miniștri, servind interesele celor care
propovăduiesc frica. Nu toți știu despre ce vorbesc, din păcate. Victimele sunt cei atinși de boală, dar și cei care
se aﬂă în fața ecranelor cu ştirile oferite, în direct, pe toate canalele mass-media. Unii glumesc; românul e plin
de umor, face haz de necaz, dar lumea se îngrijorează și grijă se transformă în panică și face ravagii.
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Toate gripele de până acum – spaniolă, chinezească, aviară, porcină, malarie, ciumă, holeră – și alte
catastrofe, peste care omenirea a trecut, ar ﬁ trebuit să dea de gândit și lumea să ﬁe pregătită, măcar din punct
de vedere al mijloacelor sanitare: spitale și clinici, combinezoane, măști profesionale pentru corpul medical,
măști pentru cei care se mișcă, viziere, chituri pentru depistare, aparatura tehnică medicală pentru cazuri
grave, posibilități și tehnici de montare rapidă pentru spitale de campanie, cu paturi suﬁciente pentru
asemenea situații de urgență impuse de astfel de calamități, precum cutremurele și pandemiile.
(De data aceasta este mai grav. Oare nu ar ar ﬁ putut ﬁ de prevăzut, o asemenea calamitate?!?)
Anumite schimbări în istoria planetei sunt ciclice, iar epidemiile sunt sezoniere. O spun doctori epidemiologi.
De ﬁecare dată aceste epidemii au făcut zeci de mii, sute de miii sau milioane de morți, dacă ne amintim
pandemia din jurul lui 1916, altele mai recente sau pe cea mai recentă, cea din 1957-58. Atunci, însă, ravagiile
unui asemenea dezastru nu erau mediatizate. Am impresia, și nu sunt singur, că ar trebui luptat și cu o
pandemie a fricii.
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Lumea carantinată obligatoriu sau autoizolată fără motiv de boală, se tot întreabă, poate nu toți, dar cei a
căror teamă continuă a ﬁ bine instalată prin mediatizarea unor continue amenințări: De ce? Ce a provocat
această restricție a libertății omului? Libertate de mișcare, libertate de a călători? Libertate de a ﬁ în contact cu
prietenii? Să ﬁe vorba de arest la domiciliu? Este o strategie sau o pedeapsă specială aplicabilă unor cetățeni
normali care au vina de a ﬁ împlinit o anumită vârstă? Cât va dura această inepție, m-am întrebat la acel
moment când am realizat că, făcând parte din regnul animal, imediat ce am împlinit acea vârstă, respectiv 65,
putem ﬁ scoși la plimbare, de două ori pe zi, precum câinii de companie pe care-i adorăm? Această întrebare
mie mi s-a părut ﬁrească, văzând cu câtă ușurință oamenii pot renunța la libertatea lor, în numele sănătății.
Răspunsul pare simplu, la îndemâna oricui care se uită la știrile televizate zilnic: Este grav, pentru că se
moare, pentru că se spune că nu există un tratament, cu toate că există, nu există încă un vaccin pentru
această oroare și acestea sunt singurele modalități de a opri răspândirea masivă a acestui virus! Nimic însă,
niciun sentiment nu este mai nociv decât frica.
Desigur, totul depinde de om, de cât de atent este, cu tot ce a obținut de la viață, adică SĂNĂTATE și
LIBERTATE. Niciuna nu trebuie pierdută!!!

30

Să ﬁm atenți. să judecăm situația în care ne aﬂăm: Ca să nu ne pierdem sănătatea, nu ar trebui să ne
expunem, ar trebuie să stăm la distanță unii de ceilalți, ar trebuie să nu riscăm, este recomandabil să
comunicăm prin telefon sau ordinator (computer, cell, tablete), să evităm călătoriile, cu mijloacele de transport
în comun, dacă nu e absolut necesar. Să ne spălăm, să curățăm, să dezinfectăm, etc., etc., bine înțeles!… mai
nou, să purtăm mască și în aer liber!?! Dar lăsând la o parte bunele indicații, omul este un animal social,
gânditor și muncitor. Această situație nu trebuie să compromită libertatea și dreptul la opinie. Dacă microbul nu
este răspândit în aer, de ce am purta masca în aer liber, la o distanță ﬁrească de un eventual interlocutor? Dacă
toți oamenii, în mod convențional știu că sunt sănătoși, fără simptome, eventual testați negativ, de ce să se
ferească, de ce să poarte mască? Și dacă testele dau erori? S-a dovedit că rezultatele nu sunt 100% exacte!
Oare nu ar trebui să devenim mai atenți, la toate mijloacele de mediatizare sau supraveghere, atâta vreme
cât vrem să ne păstrăm libertatea și să micșorăm, pe cât este posibil, coeﬁcientul de manipulare la care am
fost, suntem și vom ﬁ întotdeauna supuși, cu cât devenim mai dependenți de un sistem care, oricum, urmărește
să aﬂe totul despre cetățenii planetei, indiferent în ce loc s-ar aﬂa, în orice stat, în orice țară, până la
depersonalizare sau anihilare a individualității și chiar pierderea identității, căci s-ar putea ajunge și la așa
ceva! În timp, oamenii pot reacționa și astfel se poate pune în pericol întreaga planetă.
Dorința de independență și de apartenență la o națiune, începe să deranjeze și se vede cu ochiul liber. De ce
să ﬁe anatemați, euroscepticii și antiglobaliștii!
Sunt așteptate beneﬁciile globalizării, dar deocamdată, pentru cetățenii obișnuiți ai planetei nu prea sunt
decât prejudicii. Personal, niciodată nu am acceptat isteria globalistă. Am mai mai scris despre acest lucru, ca
și despre „mana salvatoare a multiculturalismului". (NU ȘTIM APROAPE NIMIC – Pușa Roth în dialog cu
Sergiu Cioiu – Editura Ars Longa)
Cred că e de datoria ﬁecăruia să înțeleagă strategia ce ni s-ar propune, în momentul de față și în viitorul
apropiat. Să nu respingem tot ce ni se propune, ca ﬁind acțiuni salvatoare, de bun simț. Dar să ﬁm atenți, foarte
atenți! Doar atât.
Cu cât această stare provocată, s.a.r.s.cov.2, va lua sfârşit mai repede, ca toate urgiile care au bântuit pe
pământ, cu atât mai rapid oameni vor putea face un bilanț al tuturor strategiilor care au fost alese pentru a ne
salva de acest ﬂagel global, de această pandemie. De-abia atunci vom putea știi mai mult, dincolo de
presupuneri, dincolo de frică. Poate totul ne va întoarce spre spiritualitate, spre morală, spre cuviință, spre
generozitate, spre cinstirea și, în sfârșit, prețuirea muncii bine făcute, a artizanilor și a celor mai valoroase
minți. Să sperăm!?!
Mărturisesc, aceste gânduri sunt simple păreri ce structurează doar o opinie, un unghi de vedere. Până una
alta, oricâte teorii pesimiste, în urma multiplelor declarații din presa vorbită sau scrisă ar ﬁ difuzate, indiferent
de motivele invocate de cei care doresc să impună legi și noi comportamente în societatea civilă, oricâte teorii
și-ar face loc în spațiul cibernetic, e logic, e bine să ne păzim, atât sănătatea cât și libertatea. Desigur, sugestiile
unor profesioniști din sănătate trebuiesc preluate și puse în aplicare, dar bine judecate și considerate ca acțiuni
de protecție liber consimțite, pentru ca viața să-și poată relua cursul normal.
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De minciuni e mai greu să ne ferim, unii oameni sunt prea creduli. Poate era nevoie de o oprire și de mai multă
liniște, pentru a reﬂecta! Câți dintre noi, oare, cădem pe gânduri, reﬂectăm asupra locului nostru pe acest
rotund în permanentă mișcare?!? Să ne gândim puțin împreună, oameni buni.
PE NIMENI CUGETUL NU ÎL APASĂ
M-apasă acum din nou stranii dorințe,
Și îndoiala-n minte mi se-mplântă.
Degeaba șapte babe mă descântă
Și-arucă, pe cărbuni aprinși, semințe.
Stăpânii lumii-s orbi și nu cuvântă,
Tăcuți, pe-ascuns, toți au semnat sentințe.
Lumea-i legată stînd în neputințe,
Și-n minte, astă stare se frământă!
Pe nimeni cugetul nu îl apasă
Câțiva știau de planul bine-ascuns,
Proiect drăcesc croit pe verde masă,
După întunecatul zid, de nepătruns.
Să ne obișnuim a sta închiși în casă
O ﬁ… cum să-nțeleg unde-am ajuns!?!
AȘTEPTAREA
Așteptarea întotdeauna doare.
Problemele nu sunt veșnice, întotdeauna se va găsi o soluție.
„Doar moartea este veșnică și fără întoarcere."
(William Shakespeare)
E important a nu permite nimănui să ne ofenseze, să ne umilească sau să ne reducă respectul de sine.
Unii oameni sunt învinuiți pentru problemele altora.
După întunericul cel mai întunecat și după cea mai lungă singurătate, intră întotdeauna lumină și bunătate în
viața noastră.
Înainte de a reacționa… să respirăm adânc.
Înainte să vorbim… să ascultăm.
Înainte de a critica… să ne judecăm pe noi înșine.
Înainte de a scrie… să ne gândim bine.
Înainte să lovim… să renunțăm!
Înainte să murim… să ﬁ trăit!
TRĂIEȘTE OMULE!
Cea mai bună relație nu este relația cu o persoană perfectă, ci cu cei care au învățat și învață să trăiască.
Dacă vezi defectele celuilalt, admiră și laudă calitățile sale, în ciuda defectelor.
Dacă vrei să ﬁi fericit, trebuie să faci pe cineva fericit.
Dacă dorești să obții ceva, trebuie să oferi ceva din ce ai mai bun!
Dacă te înconjori de oameni buni, ﬁ unul dintre ei.

Fiți buni și iubiți-vă!
Sergiu Cioiu
Canada
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Dacă te sprijini pe trecut, ﬁ atent să nu-l risipești.
Chiar și cu lacrimi în ochii, OMUL se adaptează, se ridică să poată spune zâmbind:
„Slavă lui Dumnezeu, e bine că suntem, totul este bun!”
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În sfârºit, o acþiune conjugatã!
A luat fiinþã Comisia Extra-Parlamentarã de investigare a „dictaturii” COVID-19
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Subcomisia pentru Presă Liberă e reprezentată de doi membri ai Uniunii Ziariștilor Profesioniști din
România, Nicu Covaci (PHOENIX) și Florin Zamfirescu sunt și ei membri ai Comisiei ExtraParlamentare
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Această comisie (a cărei denumire corectă
și completă este: Comisia Extraparlamentară de investigare și
monitorizare a situației naționale – COVID
2019) s-a constituit la inițiativa OCHR
(Organized Crime Harm Reduction), ca o
reacție la derapajele politicului în raport cu
populația României, pe tema fenomenului
COVID 19 și a devenit activă începând cu dată
de 29.08 2020. „România, ca niciodată până
acum – scrie în preambulul actului constitutiv –, este expusă unor evenimente ce necesită o atentă observație
și o imediată acțiune din partea societății civile. Așa cum s-a putut observa în spațiul public al ultimelor 150 de
zile, societatea civilă, această uriașă formă de manifestare și putere, a fost aproape anihilată, renumite
organizații non-proﬁt dispărând în totalitate din exprimările curente. Mass Media acestor zile denotă o lipsă
acută de imparțialitate a transmiterii informațiilor de interes cetățenesc, tangențială faptelor penale. Justiția
tace! Medicina Românească, acest fundamental pilon al unei societăți civilizate, este ostracizată, folosită ca
vector de răspândire a unor informații din ce în ce mai necredibile, dar, ceea ce este cel mai grav, se destramă
participând la fapte abominabile și condamnabile penal.
Se știe că dacă vrei să distrugi o națiune, trebuie că mai întâi să îi distrugi educația. Încă din 03.03.2020, copiii
țării noastre nu mai au acces la educație.
Incertitudinea timpurilor cu care ne confruntăm și totala instabilitate a viitorului, impune o acțiune reactivă a
societățîi românești”.
Enumerăm câteva din motivele care au impus ca imperios necesară înﬁințarea acestei Comisii:
„Faptul că instituțiile statului reprezentând organismele de control și veriﬁcare au avut, în aceste 150 de zile,
o poziție pasivă la acțiunile abuzive și neconstituționale ale statului în ansamblul său;
Faptul că, aparent, față de actele normative restrictive ale drepturilor și libertăților fundamentale, activitatea
Parlamentului României – care, prin comisiile Camerei Deputaților și Senatului, își poate exercită rolul de
control al activităților Guvernului –, a fost inexistentă în toată această perioadă (dimpotrivă, Parlamentul
României a adoptat și aprobat, prin vot, întregul spectru de acte normative abuzive);
Faptul că sute de mii de oameni sunt privați de accesul la serviciile de sănătate public […];
Faptul că presă româneasca a dat dovadă de o inconstanță în ceea ce privește furnizarea informațiilor
veridice și reale;
Faptul că un anumit nivel de cenzură mediatică a fost constatat internațional dar și pe plan intern;
Faptul că instituțiile statului, având competențe de administrare a riscurilor și urgențelor, au abuzat de
economia situației de facto, obturand accesul la informații de interes public și, mai mult, dezinformând în mod
declarat și deliberat populația acestei țări;
Faptul că cetățenii României au nevoie de un reprezentant liber și necondiționat al vocii societății civile;
Faptul că, în mod separat, diverse persoane, personalități și experți și-au exprimat puncte de vedere ferme,
obiective, echilibrate și, astfel, accesul la o informație reală și eﬁcientă a fost posibil pentru oameni” etc.
Comisia Extra-parlamentară de investigare și monitorizare a situației naționale – COVID 2019
reprezintă activitatea unor experți din diferite domenii care, întrunindu-se, vor urmări același scop,
reprezentând astfel societatea civilă din perspectiva veriﬁcării activității instituțiilor statului român, suplinind
astfel rolul și obiectivele neîndeplinite ale entităților înﬁințate și ﬁnanțate din bugetul public consolidat, scopul
prioritar ﬁind, AFLAREA ADEVĂRULUI.
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Comisia este organizată pe șase subcomisii speciale, care vor reprezenta, ﬁecare, câte una dintre
specializările de impact ale societățîi civile. Acestea sunt:
1. SUBCOMISIA PENTRU SĂNĂTATE (din care fac parte, până acum, Cezar Molnar, Victor Eșanu, Mihnea
Hurmuzache, Răzvan Constantinescu, Alin Dragomir, Vasile Astărăstoae, Ioan Cordoș, Traian Ionescu).
2. SUBCOMISIA PENTRU EDUCAȚIE (Florian Colceag, Preda Mihăilescu, Nina Mocănașu).
3. SUBCOMISIA PENTRU JUSTIȚIE (Diana Iovanovici Șoșoacă, Alexandru Iliescu, Mihai Rapcea).
4. SUBCOMISIA PENTRU PRESĂ LIBERĂ (Doru Dinu Glăvan și Miron Manega, din partea Uniunii
Ziariștilor Profesioniști din România).
5. SUBCOMISIA PENTRU ECONOMIE ȘI MEDIUL DE AFACERI (Iuliean Horneț, Octavian Bădescu,
Mugur Mihăescu, Alexandru Militaru, Viorel Cataramă).
SUBCOMISIA PENTRU CULTURĂ (Florin Zamﬁrescu, Nicolae Covaci – PHOENIX)
Lista rămâne deschisă. Cât privește inițiatorul acestui demers civic, OCHR, acesta este o organizație nonguvernamentală, neaﬁliată politic ori ﬁnnaciar, înﬁințată în anul 2013 (de Eugen Chiracu, Daniela Chiracu si
Laurentiu Burcea) având ca scop principal respectarea drepturilor fundamentale ale omului. Din anul înﬁințării
și până în prezent, OCHR a desfășurat o activitate neîntreruptă, a publicat ample investigații jurnalistice și a
inițiat acțiuni în instanțele civile și penale din România împotriva încălcării drepturilor fundamentale ale omului
și împotriva corupției și crimei organizate.
Astăzi, OCHR, încă din luna februarie 2020, este cea mai vocală organizație non-proﬁt din România, ce și-a
exprimat punctele de vedere atât în manieră publică cât și prin acțiuni legale civile și penale.
Despre modul și direcțiile de acțiune ale Comisiei Extra-Parlamentare de investigare și monitorizare a
situației naționale – COVID 2019 puteți aﬂă de pe site-ul www.cexpar.ochr.ro
Articol apărut în numărul 71 al revistei „CERTITUDINEA”
(Posted On 01 sept. 2020, www.uzp.org)
Miron Manega
România

SĂ ȘTIȚI CĂ NU E CHIAR ATÂT DE PLICTISITOR ACASĂ, DAR
CUM AR PUTEA CA O PUNGĂ DE OREZ SĂ AIBĂ 7. 476 BOABE,

BREAKING NEWS
UN BĂRBAT CĂLCAT DE TREN A MURIT DE CORONAVIRUS
Destine Literare – Supliment
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IAR O ALTA 7. 498?
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IN MEMORIAM
Nicolae LABIª
(02.12.1935 • 22.12.1956)
Sunt spiritul adâncurilor
Eu sunt spiritul adâncurilor,
Trăiesc în altă lume decât voi,
În lumea alcoolurilor tari,
Acolo unde numai frunzele
Amăgitoarei neputinți sunt veştede.
Din când în când
Mă urc în lumea voastră
În nopți grozav de liniştite şi senine,
Şi-atunci aprind mari focuri
Şi zămislesc comori
Uimindu-vă pe cei ce mă-nțelegeți.
Apoi cobor din nou prin hrube trudnice
În apa luminoasă, minunată.
Sunt spiritul adâncurilor,
Trăiesc în altă lume decât voi.
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(din volumul „Lupta cu inerția”, 1958)
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Existenþã, Moralã ºi Culturã
A mai trecut un an. Alteori nu dorim să se sfârșească, acum am ﬁ bucuroși să ﬁ fost doar un coșmar din care
cât mai repede să ne trezim. Oare câți nu neagă existența lui Dumnezeu? Oare câți nu aﬁrmă că ne închinăm
unui fals Creator, sau chiar Satanei? Lumea noastră este în criză gravă de existență, de morală şi cultură.
Acestea sunt trei tipuri de expresie a civilizației noastre, modalități de gândire şi de acțiune caracteristice vieții.
Toate problemele, păcatele şi crimele, nefericirea şi stressul provin din neînțelegere şi încălcările majore ale
dreptului nostru la viață. Viața umană este totodată comunitară, simbiotică şi cosmologică. Antropologic
suntem în coordonatele cosmosului, care are miliarde de ani, un diametru de zeci de mii de ani lumină şi
miliarde de lumi legate înre ele prin acelaşi câmp energetic, spirit universal; toate creaturile vii sunt în într-o
rețea perenă şi trăiesc în simbioză. Cartea de Diamant a budismului menționează că viață noastră există într-o
comuniune universală. Iisus şi Sf. Pavel amintesc prin pilda viței de vie acelaşi lucru, comunitatea noastră ﬁind
formată din cinci elemente: obiective comune, proceduri, atitudini, credințe şi simboluri, elemente ce duc la
obiective comune, pe care noi ar trebui prin creație să le dezvoltăm în organismele de cooperare ale lumii. În
schimb trăim cu tot mai mulți oameni nefericiți, şi această situație afectivă este în creştere. Ea ne face nefericiți
şi ne conduce la criză. Suntem foarte mândri de realizările ştiințiﬁce, tehnologice şi industriale, dar suntem mai
nefericiți decât societățile primitive rurale. Se vorbeşte tot mai mult despre sinucidere, divorț şi destrămarea
familiei, delincvența juvenilă, crime violente, poluare, teroare, conﬂicte civile, de război, arme de distrugere în
masă, şi probabilitatea de extincție ﬁnală a umanității. Teroarea, poluarea şi războaiele sunt pericolul care
compromite viața, cu alte cuvinte, existența de pe pământ şi în cosmos. Toate aceste lucruri le-aș ﬁ spus
oricum, chiar și fără guvernarea globală a Pandemiei covidiene. Dar a venit peste noi tăvălugul unui virus de
inteligență, posibil artiﬁcială, agresiv și necunoscut, mereu în schimbare, o molimă diﬁcil de învins. Și care
agravează criza de care am amintit.
Însă românii, indiferent pe ce continent se aﬂă, deﬁnitiv ori temporar, au știut dintotdeauna să se adapteze
intemperiilor. Și-au găsit metode să-și salvaze existența, păstrând taina moralei creștine în suﬂet, chiar dacă
doar în cadru restrâns și evadând (nu izolându-se!) în cultură. Poesia e doar un vehicul al Cuvântului în lume. E
căruța pe care o încarci cu arme şi unelte (înțelepciune), merinde (forță) şi haine (frumusețe) pentru calea ce
urmează să o construiești pentru tine, pentru ceilalți, pentru urmași.

DECLAR PE PROPRIE RĂSPUNDERE CĂ NU MAI ȘTIU CE SĂ DECLAR PE
PROPRIE RĂSPUNDERE ÎN ECLARAȚIA PE PROPRIE RĂSPUNDERE...
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Liviu Pendefunda
România
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Circul,
dar
fără să circul
Unde-i plasa
ce-o credeai dedesubt,
când trapezul sub saltul tău
zilnic/silnic
s-ar ﬁ rupt?
În arenă doar clovni
prefăcându-se
că te oblojesc…
„Ai luat plasă cu plasa…”,
din sufocate gâtlejuri
zilele pandemiei hohotesc.
Cerul e în pământ,
pământul în moarte,
nimic nu mai e cum era…
În casa-nchisoare
te speli pe mâini mai departe,
în timp ce clovnii
creierul ți-l spală…
Arena cea plină cândva,
dintr-o dată e goală.
Strigi, dar n-ai cum să ﬁi auzit,
masca numai bine ajută
disperarea să-ți ﬁe mută…
Și clovnii au măști,
ochii orbi le surâd –
sub grijă și bunătate
înﬂorește zâmbetul hâd.
Autobiograﬁe în pandemie
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În propria închisoare,
în propria casă,
cânt doar în somn
când coșmarul mă lasă…
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Nici vorbă de ecou –
afară nu e muntele
să-mi întoarcă sunetele,
căruntele…
Vremuri de cârpă,
trupuri de cârpă,
urechi de cârpă…
Totul se afundă,
cine să mai răspundă?

Strig înfundat, înăbușit,
pe meleagul cârpei
și mi se răspunde,
dar neauzit:
„Dacă ai tăcut și vrei să exiști,
nu da greș, fă-te preș
sau ștergător de picioare;
ai putea ﬁ o carpetă
cu ﬂori albastre,
dacă te-ai lăsa țesută
în războaiele noastre.
Oricum, palatul e ocupat –
până-n tavan sunt covoare
pe care Mai Marele cârpei
le îngrijește cu fervoare,
cu spray antimolii
și le șterge folosind oțet și sare
(ca Iuda, buzele Mântuitorului),
să nu piardă cumva din culoare…
Dacă ai tăcut și vrei să exiști
nu da greș –
mulțumește-te să ﬁi preș,
undeva la intrare,
să te calce picioarele celor aleși,
să-ți strivească trupul de cântece,
inima de mici strigăte
în semn că exiști…”
„Dar muntele?
au întrebat ochii mei triști.
Mi s-a prezis întâlnirea cu piatra,
cu copaci în adânc și-n afară,
cu ecou pentru țipăt și șoaptă…”
„Eh, piatra, mi-a răspuns o gură de cârpă –
au măcinat-o furtunile,
au spălat-o ploile,
au făcut-o praf…
Iar copacii au fost odată –
cei din ținutul cârpei i-au tăiat,
i-au preschimbat
în mobile scârțâitoare,
în hârtie de scris declarații,
în material pentru măști,
în vată de înfundat urechile,
în păpuși și în sfori…
De atunci s-au înmulțit sforarii,
ei au populat locul din nou
și-au plantat păduri de cârpă.
De unde atâta ecou?
De unde reverberare?

Anul 15 · Ianuarie

De atunci muntele
l-am mutat în vis…
Stau și însuﬂețesc malul,
la picioare îmi curge
apa sâmbetei
cu valul
sub formă de mici strigăte,
de mici pusee de ură…
Aș scuipa, dar nu pot –
masca-mi întoarce scuipatul în gură…
Distanța
Un cancer al cuvântului
proliferând intens
din sens în sens,
hrănindu-se cu lăcomie
din bruma de viață
distribuită verbului și ție,
stanță de stanță,
făcând-o să existe
fără s-o poți urma
decât de la distanță:
me-ta-fo-ra…
Un lanț vicios,
drag și sugrumător
la a poeziei balanță
pentru cea mai ireală distanță
umplând din adânc ciutura:
me-ta-fo-ra…
Copacul fricii
În imponderabilul tău
plutește sămânța lui Dumnezeu
udată de sângele fricii,
proslăvind lumea furnicii
și lumina gratis din soare…
Când spaimele dau în ﬂoare,
când umilința sporește vraja,
se-nmoaie coaja
și din egoismul sărac,
din nevăzuta sămânță
crește un fel de copac…
Nu te-amăgi că-l porți,
el te duce îngemănată cruce
pentru viii din tine,
pentru mulții morți.
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Întâi înfrunzești la umeri,
apoi dai prin unghii
rădăcini transparente,
naști în dureri ﬂorile clipei
pe care poți să le-numeri
și câteva fructe seci
cu trufașe amprente.
Urme de praf,
praf de urme
totuna cât ține ceața,
ca să-ți arate
o singură față luna
câteva mii, și acelea cu măști,
viața…
A exista –
azur bleumarin,
nămol de păcat,
copacul umblător al ﬁinței
tânjind de tărâmul lui Dumnezeu,
cu disperare chematul,
până acum neaﬂat…
În solda lui Gutenberg
Şi ce dacă-i vară?
În capul meu ninge,
impersonal ninge…
Se succed pe meninge
s t a r t şi s t r a t…
R-ul mârâie:
„Te-am avertizat!
Se-nvârte cheia sensului
într-o broască de timp
uzat…ab/uzat…”
Şi ce dacă-i senin?
În gândul meu plouă,
impersonal plouă…
Se răsuceşte litera nouă
din cer pe pământ
şi totul se-nnoroiază
în clipa–cuvânt…
R-ul mârâie iar:
„Doar noroi,
atât e de voi!”
Din s t a r t iese s t r a t,
se răsuceşte ADN-ul
uzat… ab/uzat…”
Scriu,
şi ce dacă scriu,
şi cine citeşte?
Doar unul jeleşte
hârtia ajunsă sicriu,
cuvântul – un giulgiu strident,
mormântul – o carte-n pustiu,
cortegiul inexistent…
„Vivat computerul şi Wikipedia,
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Reﬂectarea și adevărul probat
sunt maladii grave pe care
cârpacii de azi, ciolacii de ieri
le-au eradicat…”
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vivat reclamele Media,
vivat văzul nevăzător,
vivat scrisul de necitit,
vivat teroarea covid”!

obligatoriu infectat de covid,
ci cu praf – Moarte –
duce cu succes mai departe
ochelarii de cal.

Ah, de-aia scriu,
doar aşa pot să ﬁu,
cu gestul meu încăpățânat
ca Bolero-ul lui Ravel,
când se-ntoarce în el
poruncindu-mi să-nviu
cu suﬂetul jupuit,
la s t a r t şi-n s t r a t,
iar despre circ, halei-hap,
s-o tot iau de la cap
în poeticul cap,
unde cheia sensului m-a prevenit:
„S t a r t u l a fost furat,
s t r a t u l s-a nesfârşit!”

Stânga – dreapta, atunci – acum,
nesfârșite perdele de fum
de la un incendiu provocat…
O, nu, nimeni nu-i vinovat,
dar globul trebuie pedepsit…

Ochelarii și masca
Nu prea mai sunt cai…
Truda, noblețea și pasul cumpătat
nu se mai poartă,
dar accesoriul acela bizar
de mers doar înainte,
al cailor cu valtrap
– ochelarii de cal –
ne-a pricopsit pe toți…
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Ochelarii de distanță
se ascund printre lucruri;
la ce bun să vezi mai departe,
când însăși apropierea
a devenit imposibilă
și e atât de tulbure?
Suﬂetele s-au făcut de iască,
n-ai cui să-i spui,
nasul și gura au mască…
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Ochelarii de citit sunt pe nas,
nasul pinocchist luat la purtare,
ochii tăi poartă-n ei disperare,
ai lor – nimic, sunt goi,
nu-și văd greșelile de ortograﬁe
din cuvintele false și poleite
din vorbele unei limbi pașaport,
care se contrazic anume
ca ție, să nu-ți mai ﬁe îngăduit
mai nimic: ieșirea afară decât
în ora, ziua, strada, datele tale,
cu semnătura hilară,
pentru a vedea o clipă soarele,
pentru a te întâlni cu lumea,
care nu mai e lume…
Viața, târfa asta cu nume conspirativ,
care de fapt se iscălește triumfal
nu cu sânge,

Ai grijă, n-ai văzut nimic,
deși ai privit!
Ai prea-văzut și ți-ai scos ochii
sătul de priveliște?
Fixează-ți masca și astupă-ți gura…
Orice vorbe sunt de izbeliște!
Vremea ochelarilor de cal
cu invariabilul privit înainte
vine și-ți cosește
iarba de sub picioare,
nici măcar eliberând bietul suﬂet, care,
vai! odată cu izgonirea din rai,
a învățat căderea
în iluzia că zboară,
că o să zboare!
Rana
Această rană cântătoare
nu poate prinde coajă…
Toate cangrenele verbului
stau de strajă.
Ar trebui să tac,
ar trebui mâna
să refuze să scrie
ideograma animalului muribund
cu numele POEZIE….
Sisif, fratele meu geamăn,
blagoslovește suișul abrupt,
căderea în pandemie,
luna în chip de soare…
Ce dor mi-e,
ce dor mi-e de mama,
întâiul meu dedesubt,
întâia mea închisoare!
(poeme din volumul
„Declarații pe propria răspundere”
– Această carte conține 20 de poeme din
anul de grație și co-vidație 20…20
– Editura eLiteratura, București, 2020)

Passionaria Stoicescu
România
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REZONANȚĂ COLORISTICĂ
19 Septembrie
În realitatea noastră franjurată anapoda, fără planuri altele decât să ne reîntoarcem la viața dinainte, își face
loc totuși, un eveniment care se vrea asemuit cu unul din perioada cealaltă. DIN ERA NORMALITĂȚII. La
Bastion a avut loc inaugurarea unei galerii de artă. Cu nume provizoriu, Îngerul albastru, sau cam așa ceva.
Vreo 25 de pictori tineri, necunoscuți încă sau deja conscarați și-au adunat numele laolată în lucrări care
colorează și încălzesc zidurile foarte groase ale bastionului fostei cetăți a Timișoarei. Ideea a fost a pictorului
Mihai Th. Olteanu. Ne-am dus și noi, cîțiva din presă. Eu nu puteam lipsi din motive de bun simț. Multe din
vernisajele semnate de de Mihai Theodor Olteanu, le-am mediatizat în direct, de la eveniment. Să amintesc
doar expoziția sa din Madrid sau splendida expoziție de la Cluj Napoca deschisă cu ocazia celui de-al 47-lea
Congres al Academiei Româno-Americane. Aș ﬁ fost prezentă acolo oricum, ca membră ARA înscrisă cu o
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14 Septembrie
TABLOU CU MĂȘTI ȘI VALURI
Septembrie cu un soare adormit într-o mirare ceremonioasă.
Măști pe stradă, în magazine, la tv, măști în somn și la trezire.
Spectacolul iluzionist că vara ne va vindeca de virus s-a dezmembrat după cortina care alunecă încetișor, s-a
desprins și ﬂutură fără țintă. Se zicea că virusul nu va rezista la tempertaura soarelui. Uf, n-a fost să ﬁe chiar
așa. A rezistat și în fața speranțelor noastre și în fața poliției care i-a amendart pe cei care sunt neîncrezători în
veridicitatea pandemiei și refuză respectarea unor norme. Nu le vine să creadă în forța și invincibilitatea unei
micii particole. Deși, evident, aceasta a reușit să dea lumea peste cap. Cercetătorii din laboratoarele
specializate au transpirat făcând experimente, colaborând, dar, încă nu ne-au eliberat de sub tirania fricii că, de
unde nu te aștepți, virusul poate să se lipească de epiderma ta, de mucoasa nazală, ori oculară..Toată vara am
purtat masca și în spații deschise. Așa am a găsit eu de cuviință. Nu mai spun cum număram zilele să văd dacă
nu cumva mă atacă vreun simptom, după ce au plecat meșterii care mi-au montat centrala pe gaz și care nu
binevoiau să poarte măști. Mă gândeam că, n-ar ﬁ fost imposibil ca, în casa mea, să intre lejer, nedoritul rău.
Vara s-a diluat, a alergat oarecum stingherită.Trece săgeată în trecutul apropiat. Am renunțat la
cereminioasele seri, vara ﬁind mereu când pe cântarul cercetărilor științiﬁce, când pe cel al teoriilor
conspiraționiste. Diverși indivizi, dornici să ﬁe băgați în seamă, se înregistrează singuri pe internet și dau
sfaturi.
Marea e singura care nu se schimbă. În mereu schimbătoarea sa existență. Noi, acum, privim mai mult în
propriul interior. Cât rezistăm de bine oare, la atacul venit pe neașteptate, cât de inventivi suntem în a găsi
mtode de adaptare psihică.
Marea este o soluție. Cel puțin pentru un moment. Dacă aș ﬁ avut curajul necesar, plecam și eu spre plajele
de undeva… Să zicem Grecia… Dar, mi-a fost greu să–mi port singurătatea în spate. ÎN CONDIȚII DE
PANDEMIE. Când trebuie să am grijă de eul meu. Singurătatea mea este zbanghie. Uneori o accept cu drag.
Adesea, mă oprește de la lucruri dorite, și atunci, o detest. Nu-mi dă niciodată sfaturi și îndemnuri bune. E mai
degrabă o piedică în calea mea. Pe care nu o poate eroda nicio ploaie. Nici o furtună nu o poate spulbera. De
aceea marea este un… mon plaisir visat. Sau rememorat. Aș vrea să ﬁ putut merge la Marea Moartă. Din nou.
Acolo, aș ﬁ putut crede că sunt pe marginea unui început de lume. De culoare turquoiz. Adică un verzui
magic.
Spațiul său deprins din eden m-ar vindeca de frica de pandemie.
Pustiul care se întinde la câțiva metri este alt excurs spre lumea și întinderile magice moștnite de la marea
creație.
Scriitorul Amos Oz, cu care am ratat un interviu pentru că nu am reușit să ajung la chibuțul unde trăia retras,
el, creatorul unei părți din frumusețea comunicării prin scris și imaginație se ducea pe faleză în ﬁecare
dimineață, ﬁx la orele patru și ceva dimineața. Mergea ca la o întâlnire de taină. Pe faleza pustie unei mări
desprinse din Eden. Asta e sigur.
Și câte altele nu ar ﬁ posibile dacă te aﬂi pe malul unei mări. Aș reuși desigur, nu deﬁnitiv dar, aș reuși să arunc
singurătatea în valuri răzvrătite.Cât m-aș mai bucura văzând cum se zbate să mă regăsească să mă
îmbrățișeze iar eu, să fug de ea râzând. Cinism sau eliberare?…
Cum nimic din aceste vise nu se pot împlini, străbat cu teamă doar distanța până la magazinul din apropiere,
suspectez de purtători de virus pe niște muncitori care lucrează la ﬁnalizarea blocului ridicat pe terenul unde
era fosta tipograﬁe Helicon Banat. Chiar în fața geamului uneia din terasele mele.. Îmi displace, regret că,
acoperă silueta Caterdralei. Mulți ani am crezut-o nava de lumină care se oprște dintr-un drum secret, doar
pentru ca eu să o pot admira. Clădirea gen bloc, zece etaje, este anost și de neînlăturat.
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lucrare… Cum să absentez acum, în propriul nostru oraș, de la o asemnea întâmplare culturală? Mai ales că
am fost invitată insistent. Problema e că, ne feream unii de alții de parc-am ﬁ fost ciumați. Calculam în gând
câtă responsabilitate au, cât se apropie unul de altul.
Vorbeam ca peste gard. Între noi ﬁind frica.
Galeria are multă culoare, foste încăperi separate de pereți impresionant de groși.. Ce arhitecți, ce
constructori, ce rezistență în timp!! În paranteză ﬁe spus, pictorul este foarte mândru că el a dat cu var întreg
spațiul, ajutat doar de vreo doi voluntari. Pianul, fost propietatea scriitorului Franyo Zoltan, tot Mihai l-a
recuperat și l-a transportat aici. Cu ﬁrea sa nelinștită, mereu în ﬁerbere, inventiv nu s-ar da înapoi să
organizeze vreo expoziție despre vremea Mariei Tereza, punând la intrarea în bastion, silueta vreunui soldat al
fostului imperiu.
Dincolo de ziduri, orașul părea bolnav de letargie.
Oriunde, la ﬁecare colț de stradă, în aer chiar, stă pitualt un virus care, deși pare abstract, știm că poate
deveni real, schilodind bruma noastră de liniște. Zidurile bastionului care găzduieșete galeria de artă au și ele o
istorie aparte și ne lasă o clipă senzația că ne-am depărtat de vremile noastre atât de crispate.
În ultimele luni, orele par nămoloase.. Se rotesc tâmp, îngrozite de în propriul nostru destin zăpăcindu-ne de
la o clipă la alta.
Ca un acuzator fără milă. Acuza că suntem vii, că vrem să ﬁm vii. Îmi ﬁxez masca, port o scurtă conversație cu
dr.Nicola, cunoscut chirurg, care acum, nu ar putea să folosească nimic din toată știința sa, dacă ar ﬁ să
îndepărteze această fanatică particolă. Colegul meu de la Tv, ﬁlmează de la distanță, ne salutăm ca niște
străini care ne-am ignorat mereu, așa că trebuie să păstrăm distanța. Asta e starea, asta e situația. Ne
fotograﬁează totuși careva, cred că Lili, iubita pictorului. În poză arătăm ca și când am ﬁ fost cuprinși de
aiureală și ne mișcam fără țintă. Poate că asta sugerează voința noastră de-a merge mai departe prin viață.
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REALITATE TRANSFIFURATĂ
20 Septembrie
În situația dată, îmi lipsește curajul să mai plec undeva. Și, de una singură, cât de departe să ajungi fără să te
atingă teama că te poți contamina?? Poate ﬁ experimentat riscul unui drum cu trenul? O, nu! Și acesta
presupune să am ceva din spiritul aventurier. Nici până la Dunăre, la Maria nu am curajul să o pornesc. Mi-ar
face plăcere să văd apa de culoarea frunzei de nuc peste care s-a așezat noaptea. Un verde întunecat, așa îmi
imaginez a ﬁ Dunărea, azi.
Veneția mi-o îmaginez fără mască. Doar sub plasa unei încețoșate vrăjmășii a virusului. Gondolierii au tras la
mal și așteaptă retragerea acestei stări de mirare amenințătoare.
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START ÎN LUPTA PENTRU PUTERE
27 septembrie
E duminica maratonului democrației. Se desfășoară alegerile locale. Primăriile își vor primi noii pretendenți la
istorie. După zeci și zeci de reclame, promisiuni publice, demascări ale unora, cotra altora, replici dure, PNL,
PSD, ALDE USR, etc., iată, își vor disputa valoarea la urne.
Între timp, graﬁcul infectărilor crește. A depășit numărul de 5000 pe zi. Incredibil. În martei aveam 40 în toată
țara. Timișoara e în zona roșie, ca și capitala. Lumea vrea totuși să creadă în viața care trebuie să mergă mai
departe. E legea ﬁrii. Vrem să trăim. Am ceva temeri apropo de contaminare, Doamne frește! Am riscat
mergând să fac în Radio un intreviu cu Ambasadorul României în Tunisia. Și cu doamana Abdelazir, Primărița
capitalei Tunis. Anul trecut pe vremea asta, eram acolo. Oaspetele lor, așa că nu am putut refuza propunerea
de a face cunoscut faptul că, din inițiativa lor, o piațetă in Tunis, va purta numele Reginei Maria.
Seara citesc informația că sunt cazuri de Covid 19 în Casa de copii din Recaș, nu sunt ferite nici locațiile
numite atât de urât, Case de bătrâni. În primăvară, acești locatari întârziați în secolul nostru, au fost victime cu
sutele. Mai ales în Italia și Spania. Parcă și în Franța. Cum de poate ﬁ atât de jalnică viața unora, mai ales la
ﬁnal? Ne întrebăm retoric.
S-a ajuns la stadiul în care, din frică, oamenii se feresc să meargă la vreun medic. Indiferent care ar ﬁ
afecțiunea, dacă ești internat, acasă nu e sigur că mai ajungi. Puțini au șansa de-a ﬁ catalogați negativi la
Covid19. Și dacă nu au contractat virusul, în spital, sigur îl vor lua. Plus mai este și pericolul infecțiilor
nozocomiale. Cazuri concrete, alarmante, revoltătoare, discuții, regrete și.. cam atât. De cele mai multe ori,
bolnavii nu mai revin niciodată lângă cei dragi. Pleacă de acasă cu un dignostic și ajung mai totdeauna la secția
de covid. Mă îngrozește și pe mine ca pe toată lumea. Doar tinerii și… neinformații cred că este o un plan
diabolic pus la cale de oculta mondială. Sau de te miri ce alte forțe la fel de necunoscute populației.
FESTIN TEATRAL
Toamna artelor
Privesc înapoi derularea lui septembrie…
Festivalul de teatru din Timișoara, FEST, -FDR. Cel mai mare festival de teatru contemporan în context
european. A fost a– xxv-a ediție, în august, cu spectacole reluate in septembrie. Spectacole în aer liber la Sala
nr 2, cu deschidere spre parc, dar, oricum e o tradiție ciuntită.Mai urmară și câteva spectacole on-line..S-a
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EXTRAVAGANȚELE ORAȘULUI
Octombrie la început
Orașul poartă în straturi, suprapuse, o țesătură de întâmplări nevăzute de privirile noastre.
Amintiri din mai multe vieți. Ale oamenilor și sﬁnților.
S-a scris mult despre acestea. Unele, în momente speciale, se desprind în fragmente care se plasează
strategic în memoria noastră.
Și capătă dimensiuni, arome, suﬂete noi. Devin știri din viitor.
Legăm, în octombrie sub pandemie, un tandem. Cu Dumnezeu care nu ne–a șters din vastitatea lui trăitoare
în ﬂuturi și tigri și lei și păduri și oameni. Parafăm o înțelegere cu frumosul, parte din creația divină.
Extravanganta relaționare între culoare și zbor.
Putem în schimb, iată, să ne găsim îmbrățișări cu fantezia. Nu vin nepoții să-și viziteze bunicii, ﬁi, ﬁicele ajunși
la maturitate, stau la casele lor. Măcar fantezia nu are săgeți pe care să ni le împlânte în ﬁința noastră și așa
ciuruită de temerile provocate de virulența virusului. Fără efort, ﬁecare dintre noi cred că poate derula în minte
ﬁlmul pandemiei. Încerc să rup secvențele despre suferința din spitale, să le arunc undeva într-un hău. Suntem
umiliți de teamă. Ne rămân pe retină privirle disperate sau sfârșite ale celor ﬁlmați în spitale. Bolnavi
transportați cu avioane militare de la un capăt al țării la altul unde se mai găsește un loc la ATI. Flutură groaza.
Rup ﬁlmul.
Sunt acum pe o stradă veselă, îmi impun să constat. Pe strada Alba Iulia e o plăcere să mergi. Aerul de
vetustețe plutește peste îngustimea sa precum sunt străzile din burguri, iar cerul nu se zărește, căci sunt ﬁxate
umbrelele colorate, viu nuanțate, ca într-un spectacol de revistă. Veselă imagine. M-am numărat printre puținii
trecători. Ca niște interziși foﬁlați prin paginile istoriei orașului. Magazinele în faliment, nu ne îmbie nici să ne
oglindim în vitrine, doar intrarea în Treatrul German mai păstrează niște aﬁșe, ieșite din graﬁc. Să mai persiste
măcar iluzia unei vieți colorate parțial.
Razele lunii nu au sens. Dizolvate în coloritul umbrelelor, fac din nopțile orașului, intrări într-o cronică
întunecată.
Nu se mai preumblă pe aici iubiri înfocate. Se lucrează la intrarea lor în istorie.

Destine Literare – Supliment

WWW.DESTINE-LITERARE.COM

inventat așa numitul teatru de acasă. Nici vorbă de mirajul care îl încearcă spectatorul când are în fața ochilor
scena și actorii în carne și oase.Vibrația vocilor, privirile de pe scenă ațintite spre spectatorii din sală, e cu totul
altceva. În acel moment când teatrul este cel tradițional se naște un nou spectacol.Trăit de ﬁecare dintre cei
aﬂați în sală. Nimic din toate acestea nu răzbate în noua formulă. Mi-a rămas în minte aﬁșul unui teatru de
buzunar, practicat la Paris. Spectatori puțini. Asta a presupunea de la bun început întâlnirea. Acceptată de
ambele părți. Și totuși, magia spectacolului nu era porționată. În transmisia virtuală, dispare total această stare.
Unele manifestări, cu ștaif, nu trec piesele în noua formulă. Preferă să le amâne data spectacolelor din sală.
Și place asta multora. Iată spre pildă, Festivalul Intrenațiomnal de la Edinburgh, care trebuia să aibă loc între 731 august, 2020. Percep în mod special, negativ asta, ca pe o pierdere. Poate pentru că îmi aduc aminte că,
acum un an, Andrada era la Edinburgh, la o mare conferință. Și a trecut desigur și pe la teatrul de acolo. Acum
închis. Câte stagnări!! Timpul nu ne va permite vreodată să le recuperăm.
Măcar unii dintre noi, vrem a crede că oamenii nu vor putea renunța vreodată la mirajul evadării într-o lume
evocată și trăită artistic. Chiar dacă, se poate sta în fața ecranului televizorului, mănânci pop corn și savurezi
comod un spectacol. UNDEVA RĂMÂNE MIRAREA. Aluzia unei legături speciale cu arta rostirii și jocului de
scenă. Pentru care s-a muncit la fel de mult ca și când ar ﬁ fost jucat în fața lor, pe scena aﬂată real, doar la
câțiva metri. Alții nu se complică încercând o racordare imediată la sensul replicilor sau la trăirile actorilor în
formula on-line.
Virusul a reușit să ucidă sau măcar să îmbolnăvească arta. Poate nu va reuși să atingă distuctiv esența
acesteia.
În această vară a măștilor, ne-am putut permite, unii dintre noi, să ne imaginăm că suntem încă normali. Că nam luat-o razna, că mai știm să gustăm bucuria unui gest al actorilotr pe scenă sau să trecem peste înțelesul
imediat dintr-un cuvânt. Înțelesuri care transced imediatul.
Acasă, mă refugiez repede spre pagina rămasă la jumătate. Mai scriu ceva din cele ce văd, ce nu le înțeleg
sau nu vreau să le înțeleg… din cele ce aș vrea să ﬁe erori temporare, fără urmări decisive. Mereu mă refer la
ceea ce fac eu, aici de una singură, dar, de fapt, în secret, trăiesc în plan dublu, plan secund cu gândul la fete.
Când le telefonez, de bucurie că le aud vocea, devin toată zâmbet și par așa de fericită de parcă măine, iată, aș
putea porni la drum să le revăd când, de fapt, bariera este ca o tăietură în suﬂetul meu. Avioane suspendate,
țările își schimbă mereu programul de zbor..Virusul este mereu la pândă și lasă unde negative peste lume,
peste prezent. Sperăm să vină vreo furtună energtică, să zboare în neant. Că tot am auzit că are o frecvență
foarte joasă, iar noi, prin optimism și stare echilibrată, se zice, l-am putea contracara. Ca să vezi ce nu știam și
am ajuns să cred orice. Numai bine să ﬁe.
În schimb, mai reușit mi s-a părut Festivalul de literatură, TIM – LITvest, tot în marca on-line. Interviul cu
poetul de peste ocean, Dorin Tudoran, a fost remarcabil. Destăinuiri necunoscute până acum despre
ascendenții poetului. Unul dintre aceștia are istoria personală legată de răscoala lui Horea Cloșca și Crișan.
Seara a fost, on-line și totuși, un adevărat festin literar.
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În ﬁecare zi, numărul infectaților crește. La noi a ajuns la peste 10.000. Pe zi. Doamne ferește-ne!, zicem în
gând. În alte țări, precum Anglia sau Franța, dezastrul este și mai și. Parisul cade din când în când sub asaltul
răzvrătirii celor care nu mai pot suporta teroarea stării de pericol. Dau și ei vina pe guvern, pe Noua Ordine
Mondială, pe orice politician. Nici la noi nu e mult mai diferit. Se mai iese în Piața Victoriei din București, se
încontreză cu polițiștii, se iscă atacuri în metrou, în autobuze când cineva este văzut fără mască.
Apropo de măști, se pare că nu sunt conforme. Se fac procese că unii și-au adunat considerabile rezerve
ﬁnanciare din vânzarea acestor mijloace de-a opri virusul.
Timpul trece fără tăgadă. Ce grăbit, ce grăbit!… Contradicțiile prezentului nu au ieșire. Au devenit un ghem
de foc.
REFERINȚE INTERIOARE
Octombrie……
În aceeași toamnă când, virusul plimbându-se maleﬁc de-a lungul și de-a latul calendarului nostru
existențial……
Plouă, iar curba deceselor și infectărilor crește alarmant. În ﬁecare zi, la ora 13, se marchează bilanțul.
În ce mă privește, cu toată situația nemaiîntâlnită, am reușit să rezolv destul de multe probleme. Trăirile?
Volutele cotidiene au deja eticheta retro. Am trecut peste ele. Suntem clanedaristic peste 8 luni de luptă cu
propriile noastre forțe interioare, cu pericolul nevăzut, cu frica…
Încerc o retrospectivă. La momentul când anumite stări determinate de varii conjuncturi erau la zi, s-au
aglomerat într-atât, încât nu am apucat să le mai consemnez. Se vede că omul se obișnuiește cu aproape
orice. Nu am mai tresărit ca la începutul pandemiei, ori de câte ori aﬂam vești dramatice. Viața e un șir de
înfruntări și pierderi. În această perioadă, categoric da. Am reușit, printr-o concentrare pe lucruri salvatoare, să
corectez, să dau bun de tipar volumului, „Cotidiene pariziene”, care se aﬂă în planul Editurii Junimea de la Iași..
Altfel spus, ar ﬁ de înțeles că poezia are rol salvator? Nu e noutate. Scrisul m-a salvat din multe trăiri care s-au
năpustit asupră-mi, viforos și dușmănos. Numesc doar momentul plecării lui Doni în veșnicii. Intrarea la
Junimea, a fost un vis devenit realitate. Specialiști și oameni de rară calitate.. Exigentă și onorantă editură. De
necrezut, în plină pandemie, amărăciune, pericol, grijă pentru viață, cutează a se ivi și câte o bucurie.
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Zi de 7 Octombrie
În rotirea stelelor, s-a ivit și ziua mea.
E pandemie. Până nu demult nici nu știam că va intra în vocabularul meu acest cuvânt. Stau singură acasă.
Nu am deloc sentimentul sărbătorii.
De când s-a născut Andrada, în ziua de 8 octombrie, și o simt lipită de calendarul meu vital și de inima mea,
parte din viața mea, sărbătoarea este va să zică, în data de 8. Adică, mâine.
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DISPUTA ERORILOR
10 noiembrie
Ba e bine că s-au relaxat măsurile, spun unii, ba nu e deloc bine, sunt alții de părere. Cam așa se balansează
părerile de luni și luni de zile. Se pedalează pe nemulțumire. E o greșeală, se zice, greșeala guvernului nostru,
a politicienilor, a tuturor forțelor decisive ale lumii care au procedat la fel.. Au slăbit puțin lesa fricii. Oamenii au
crezut din nou, frenetic în viața ca bucurie. A sosit răsplata. SPITALELE SUNT ASALTATE. Mulți care s-au întos
din concediul petrecut la mare, au răspândit virusul. Mai ales tinerii. Distracția în grup se tratează acum cu
azitromicină, controversatul romdesivir, vitamine sau perfuzii și măști de oxigen pentru cei mai slabi ca și
imunitate. Medici de renume intră în emisiuni mai ales televizate și ne ceartă, ne sperie, ne evaluează, ne fac
preziceri.. Un medic din orașul nostru, manager de spital a uzitat de cinism, zicând cam așa, citez din
memorie…. ați fost în concedii fără să respectați distanțarea, vă așteptăm la spital unde avem și lumânări.
E dur. Nu prea îl asaltează empatia. Până și ﬁgura lui trădează duritate.
Frazele sale taie aerul în cubulețe de frică, de lehamite, de dispreț.. Păcat!
Hipocrate o ﬁ fost al fel? Se știe că ne avertiza spunând, ceva mai blând însă, omul nu moare, se omoară
singur…Tot aluzie la aceeași nerespecatare a unor norme de viață. Plătim orice semn de bucurie. Un lucru e
dovedit. Nimic nu este pe gratis. Hai, oameni buni, mai căutați pe unde se mai poate, câte un dram de încredre
în propriile forțe. Atacurile privitoare la afacerea cu măști continuă, iar noi purtăm cu speranță niște subțirele
petice plisate. Dacă nu sunt protectoare, ne-am aruncat singuri în fața pericolului. Brrr, mă trec ﬁorii. Nu e prima
oară anul acesta.
ÎNSĂILAREA UNEI ÎMBRĂȚIȘĂRI ON–LINE
Decembrie cu pași grăbiți…
2 Decembrie
TIMIȘOARA, OTTAWA, MONTREAL, SIBIU, AUSTRALIA, SUA, ISRAEL…
Din vară începând, din două în două săptămâni, schimb îmbrățișări on-line cu prieteni scriitori participanți la
Cenaclul „Destine literare”, coordonat de Dana Opriță, din SUA, poetă marcantă, colegă de breaslă, fost
realizator de emisiuni la TVR București, acum, redactor-șef al revistei „Destine literare”, colaborând admirabil
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cu dl. Alex Cetățeanu, din Montreal, de fapt, inițiatorul acum vreo 18 ani al acestei publicații și al unui cenaclu
literar. În condițiile pandemice, întâlnirile on-line pot permite participarea unor intrevenții ale scriitorilor sau
oamenilor de cultură de pe mai multe continente. Prilej de întâlniri cu scriitori, oameni de cultură din țară sau din
SUA, din Israel, Canada, Australia, chiar și din India. Adaptarea la noile restricții s-a făcut excelent. Convorbirile
merg strună, ideile sunt extrem de variate și interesante. Pe o temă dată.
Nu pot uita întâlnirile dedicate lui Mircea Eliade, Mihai Eminescu sau lui Ștefan Baciu, ori istoriei naționale.
Profesori de rang înalt, foarte bine informați, oameni de condei, istorici, au acceptat această formulă de
comunicare. Cu toată spaima de pandemie, ﬁecare ﬁind în felul său preocupat de propria–i sănătate, oamenii
s-au racordat la cultură, nu la dramele existente pe mapamond. Ideea acestui cenacul trans-oceanic a fost un
excelent prilej de-a ne întâlni. On-line-ul are eﬁciență maximă în acest caz. Cultura nu cunoaște granițe.
Adeseori m-am îmbrățișat virtual cu propira mea ﬁică. De la Ottawa, la Timișoara, calea părea plină de lumină,
redusă geograﬁc, la un clic distanță. Norocul este că, toate aceste întâlniri se ﬁlmează așa că, nimic nu se va
pierde în uitare.
RITUAL DE RECUPERARE. EȘUATĂ.
9 decembrie
În lume umblă pericolul, virusul seceră ca la război. Din pricina pandemiei, se pierd mari afaceri, și unele
bănci dau faliment, întru echilibrul universal unii, aleși de soartă, câștigă milione, vaccinul este o problemă de
viață, ezitările dacă să-l acceptăm în corpul nostru sau nu, de asemeni, frământă gândurile omenirii,
supraviețuirea este un țel, eu ce pot adăuga cu lacrimile mele?? Se înțelege că absolut nimic. Și totuși…
Între timp, se anunță că la noi în țară sunt peste 10.000 de cazuri infectate în 24 de ore. Terapia intensivă nu
mai face față.
S-au pus paturi pe coridoare, unde bolnavii nou internați, așteaptă să se elibereze un loc. Adică, să moară
cineva. Nuu, asta nu e situația care să ne lase indiferenți. Văd scântei, nu–mi cade bine vestea. Va trebui să
aleg să rămân mai mult în casă. Nicidecum nu iau de bun sfatul protestatarilor contra purtării măștii, care ne
asigură că ei nu s-au îmbolnăvit, deci… să tragem noi concluzia. Se vorbește tot mai des despre vaccinul
salvator. Hm, iarăși mă poticnesc în frică. Eu am stare alergică la te miri ce… Voi rezista?

Veronica Balaj
România
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CRĂCIUNUL,
SILUETĂ DE CANDOARE
24, Ajunul de Crăciun
Mă străduiesc să ﬁu în rând cu tradiția deși, ieri mi-am spus că nu fac nimic în acest sens. Nu prea mă trage
suﬂetul să joc un rol singuratec pe scena sărbătorilor. Pot rata ﬁecare clipă, mai ales clipa esențială.
Sărbătoarea în febrilitatea sa triumfală. Sclipitoare. Pot rata pe rând toate acestea și toate laolată. Apoi, rectiﬁc,
resetez starea și, amplasez în ﬁecare cameră un mic simbol cu brazi minusculi, artiﬁciali, beteală veche,
globuri cam încețoșate, clopoței fără sunet, Moși Crăciuni în miniatură, moșteniți de la fete când în casa
noastră luminile, colindele, zarva, se lăfăiau după bunul nostru plac. Noi ﬁind atunci, gazde la rang ceremonios.
În camera unde se aﬂa de obicei bradul cărat în spate de Doni, {obligatoriu era cel mai înalt găsit în piață,
adesea nu încăpea, trebuia o întreagă inginerie să i se construiască un podium și chiar să ﬁe scurtat}, numai în
locul acesta pășesc un pas, doi.. Mă opresc.
Vezi să nu calci peste umbra mea, pare să aud.
Fii atentă, te rog, nu lăsa întunericul să tulbure verdele,
Aprinde lumina, și scrie pe ﬁecare clapă de pian câte o cifră,
adaugă numărul acelor din crengile bradului acesta
și ale celor pe nedrept uitați,
Ei, hai că poți,
tocmai ți-a ieșit la socoteală un nou calendar
și viața
cu bucuriile, așteptările, visele, bizareriile sale…
Împodobește mirarea că mă depărtez
Și pune-o ofrandă,
Sub pomul de Crăciun…
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Caragiale în vremea pandemiei

Pandemie caragelianã
Personaje:
Tache (omul lui Caragiale)
Machița
Lachița
Gong (și goange!)

Prolog
Ion Luca / Tache:

Aveți puțintică răbdare,
domnișori și domnișoare.
Prietenia e lucru mare
care are căutare,
așa vor veni aici
vechii mei cei buni amici
și în pandemie
bărbații să ﬁe
din Mache și Lache
– băieți cu carte
Machița și Tachița,
ambele cu marca Fița.
Masca-i sus, eu o dau jos:
măștile sunt de folos
ca pe timp de pandemie
să apară-n comedie.

WWW.DESTINE-LITERARE.COM

(Ambele poartă măști marcate cu litera F mare, apoi cu inițialele lor M și T)
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Machița: Fato, cum mă știi că-s vizionară, chiar de-atunci, din primăvară am primit un mesaj ciudat.
Lachița: Spune iute, de la vreun bărbat?
Machița: Aș ﬁ vrut eu să ﬁe de la vreun bărbat, chiar cu chelie. Dar în viziune l-am primit și cred că era de la
vreun extraterestru mascat. Se făcea că m-ar ﬁ blestemat să port masca chiar și-n pat.
Lachița: Eu zic că asta a fost de bine, te-a prevenit, e rău că te-a anunțat doar pe tine. De restul omenirii
neputiinciose au avut grijă ziarele, telefoanele, tabletele, radioul și TiViul pe toate canalele de aici și de peste
hotare.
Machița: Eu cred că extrateriștii sunt printre noi și apar la televizor cu o voce lugubră de ne înmormântează pe
toți.
Lachița: Ai dreptate, am observat și semne distinctive: ochii bulbucați nu sunt naturali, și-au tras sprincenele
spre urechi să nu mai semene cu părinții lor din China.
Machița: Ce spui, soro?! Acolo i-au născut?! Am auzit că este un cimitir în America cea mare cu copiii
nenăscuți. De-acolo se hrăneau șerpii și broaștele vândute în Uhan.
Lachița: Eu sunt mai deșteaptă, nu cred tot ce se înșiră la Tivi, dar mă bazez pe ce ascult între 9 și 11 la Obor, la
cumpărături la radio-șanț. Acolo sunt oameni de nădejde, bine informați, mai ales după ce au dat pe gât
câteva halbe cu bere.
Machița: Ai avut tu curajul să te duci acolo?
Lachița: Dar ce are asta?! Am fost și în Piața Universității la mitingul de protest, numai ca să le fac în ciudă
alarmiștilor. M-am dus să socializez. Așa că m-am sacriﬁcat. Citez din Dalai Lama Cine nu riscă nu câștigă,
fără virgule între subiect și predicat.
Machița: Zii, mai bine, soro, că te-ai dus să-mi aduci informații cu trolerul. Ce-ai auzit de pensii? Cică s-ar mări
cu 70%.
Lachița: Fugi de-aci. Las că vine opoziția și ni le dublează. Fă și tu socoteala, o să poți să cumperi vilă pentru
că asta înseamnă o sută și cu încă o sută la sută, bonus pentru cât am suferit sub Ceaușescu… Singura
condiție ca să primești tot ce vrei este să porți mască.
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Machița: Dar tu crezi că asta e așa ușor?! De-abia mi-am procurat vreo 70 de măști made în Ceaina Taun să-mi
ajungă până în anul 2050, dar am să mă mai duc la mișcări de stradă că se dau gratuit măști colorate dacă
strigi Vrem libertate personală. Huo! Jos Pedesereul! Huo! Prea târziu ați pus restricții! Ne arestați la
domiciliu! Huo!
Lachița: Dar parcă ziceai că nu vrei mască.
Machița: Nu contează ce ziceam. Acum spun că nu ne iau aerul cel de toate zilele și dacă voi vedea un
nenorocit că scoate nasul din mască, îl reclam la poliție.
Lachița: Stai liniștită că poliția nu face nimic, cică apără cică nu îngrădesc dreptul la viață.
Machița: Atunci îi reclam la Guvern, că de aia e Guvern să primească reclamații.
Lachița: Așa hotărâseră și la Miuța, că la Guvern au piața aia mare unde se pot aduna 200 de oameni. Ce zic
eu, 200?! 2000, chiar și peste, ca la Praga. N-om ﬁ noi mai proști ca alții.
Machița: Să nu-mi ﬁe îngrădite drepturile, că le arăt eu lor de medici nenorociți. Jos comunismul! Huo! Ne pun
securiștii pumnul în gură, treziți-vă, oameni buni, dragi români – vorba știu eu cui.
Tache (pentru sine) Că bine-i mai zici, bobocule! Ești ca o tufă de trandaﬁri îmbobociți cu idei politice.
Machița: Cât privește politichia, guvernul trebuie să dea pensii speciale tuturor. Uite-mă pe mine, am cheltuit o
grămadă de bani pe taxi când merg la piață.
Lachița: Ce să-ți fac, mașer, dacă te dai mare și umbli numai cu taximetriști…..
Machița: Am zis taxi, la vârsta mea nu găsesc un teximetrist să mă ducă pe gratis. Eu merg între 9 și 11 cu
declarație pe proprie răspundere trasă la xerox că am nevoie de fructe pentru dieta mea.
Lachița: Ții dietă?! Mie de ce nu mi-ai recomandat?! Oricum, nu are efect, ba Miuța chiar a zis că te-ai îngrășat.
Eu nu sunt ca tine, cam tridimensională.
Machița: Vrei să zici de treiDe. (schimbă tonul) Dar când ai vorbit tu cu Miuța despre mine!? Cine ți-a permis
așa ceva?!
Lachița: Ho, dragă. Miuța i-a spus Piuței la o cafea, că tu nici o cafea nu mi-ai dat.
Machița: Dacă îmi spui și ce a mai zis, îți dau rahat, că așa se face la case mari.
Lachița: Ei, și tu, prea vrei să le știi pe toate. Zicea că e la curent cu tot ce mișcă-n țara asta, că are și iutub și
face bucă, i-a pus nepotu-su și tik-tak.
Tache( pentru sine) Cu tiktokul Piuța se descurcă de minune. Anunță și pe celelalte măști când să meargă la
proteste.
Machița: Cine mai era acolo dintre bărbați în afară de Tache, omul nostru?
Lachița: De unde ai scos că am spus eu Tache, mă tragi de limbă, prietenă ce ești de atâția ani…
Machița: Zi-mi pe cuvânt de onoare că nu a fost… Tache nu lipsește când e vorba de tratație pe gratis, eventual
doar pentru „Sărut' mânușițele, domnița suﬂetului meu”. Cine mai era acolo?
Lachița: (cu chef de ceartă). Toată societatea culturală „Nemesis” era acolo. Socializau bietele cuconițe pe
teme de imunitate și zarzavat.
Machița: Așa amică ești tu, de nu-mi spui de-a ﬁr a păr cine a fost și ce au ciripit.
Lachița: Au croncănit, ca de obicei.
Machița: Vezi, de asta nu vin eu acolo.
Lachița: Nu ai fost pentru că nu te-a invitat, și nu te-a invitat pentru că nu ai plătit contribuția.
Machița: O să o plătesc, când mi-or mări pensia și mi-or da și din urmă de la '89 încoace. Eu plătesc pentru
șomaj, pentru imigranți, pentru emigranți, pentru arestați să aibă condiții mai bune în pușcării, pentru orfanii
de război, pentru teroriștii neexecutați și pentru sportivii neantrenați.
Tache Dar cațavencile nu știu că plătesc și pe covioșii recenți, ﬁe rezistenți, ﬁe învinși.
Lachița: Dar despre covioși nu s-a vorbit și despre covioși? De ce nu plătim pentru covioșii cu ajutor social?
Machița: Spune repede cine ce a zis. (schimbă tonul) Angeleasca a fost?
Lachița: M-ai luat la sigur ﬁindcă ea a dat sfaturile cele mai bune. De unde știi că a fost și Angeleasca?! Tocmai
s-a întors de la Sﬁntele moaște precis cu câțiva viruși și niște viruse.
Machița: Păi la tele a spus că toți au plecat de la Paraschiva cu mâna goală: nu tu masă caldă ca în alți ani, nu
tu ﬂori, nici iconițe ori cărticele de rugăciuni. Că erau peste 5 metri între persoane și personalități. De fapt,
personalitățile cântau și dansau în Centru Vechi și prin străinătate pe când băteau clopotele.
Lachița: Te-am prins, mincinoaso! Eu știu altceva. La Paraschiva și la Mina – sﬁnte, sﬁnte amândouă s-au
bătut și erau fără mască când au apărut jandarmii.
Machița: Cine? Sﬁntele?! A fost mare tămbălau, de se împiedicau la fugă vitejii demascați.
Lachița: Nici cu ai tăi nu mi-e bine. Toată săptămâna au zis să nu se poarte mască, iar duminică îi arătau pe
morții decedați declarând în testament Purtați mască!
Machița: Uite așa se scrie istoria! Cu două fețe, ca madame Angelescu când dă rețete de vindecare că să bei
apă din 10 în 15 minute. Să ai mereu gâtlejul și nările umede.
Lachița: Asta-i bună! Și la noapte ce faci?! Te duci cu masca la vece?! Dacă nu te mai recunoaște bideul?!
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Machița: Sigur că nu o să mă recunoască, ﬁindcă n-am bideu.
Lachița: Așa a zis și Zoe, că ești sărăntoacă. Iar Penelopa a povestit de oglinda spartă din baie.
Machița: E crăpată, nu spartă, dar Penelopa nu a mai fost la mine în casă de când a început pandemia. Nici nu
s-a spălat pe mâini.
Lachița: De ce să se ﬁ spălat, dacă nu începuse nebunia cu covidul chinezilor…
Machița: Vezi, ăsta e cusurul tău. Nu te pricepi la politică. Americanii au plantat în China virusul adus de pe
Marte. Ce, chinezii au ajuns pe Marte?
Lachița: Dar de unde știi că venise de pe Marte?! Poate era de pe Lună, că Prunaru zicea că se antrenau la
zboruri împreună cu rușii pentru că, în spațiu este mai mult loc.
Machița: Este foarte periculos din cauza dronelor, le apar în cale când nici nu gândești oriunde, ba la bulgari,
ba la unguri.
Tache: Drona e dronă, ca un fel de robot inteligent, ca ăla al ungurilor.
Machița: E clar că ungurii nu se lasă până nu pun mâna pe Ardealul nostru. Să antrenăm și noi un robot patriot
care să-l bombardeze pe bozgor.
Lachița: Robot ca robot, dar patriot de unde să găsești?! În zadar i-au chemat pe medicii români să vină de la
Bruxelles să-și ingrijeasecă părinții din Europa mare, doar nu suntem antieuropeni.
Tache (pentru sine): Ce ți-e și cu ecoul european! Dacă mai crește așa repede o să ajungă tunet și atunci trimit
rușii un paratrăznet.
Machița: Au discutat și despre ruși?
Lachița: Vezi? Așa ești tu: exagerezi. Nu-ți ajung chinezii și americanii?
Machița: Da ce, am zis eu de irlandezi și englezi? Ei au făcut pandemia ca să ne abată atenția, tot așa cum
Serviciile secrete au ascuns că vaccinează oameni sănătoși ca să nască maimuțe în loc de bebeluși.
Lachița: Asta de unde ai aﬂat? Că la Zoița nu s-a vorbit de așa ceva.
Machița: Multe nu se spun, dar se aﬂă. La Caracal, unde s-a răsturnat carul cu proști, îi duc pe toți pozitivii, au
făcut ca în rezervațiile de leproși.
Lachița: Ce spui, soro?! Cum pot să știe care european gândește pozitiv?
Machița: Nu care gândește, că de gândit nu gândește nimeni. Sunt pozitivi. Și îi găsește foarte ușor la intrarea
în metrou. De acolo nu mai au cum să iasă, direct în ambulanță cu ei.
Lachița: Bătu-te-ar norocul să te bată, că le brodești. De asta au anunțat că vor desﬁința metroul. Atunci n-or
mai avea oamenii unde să se înghesuie.
Machița: Când au anunțat, că eu am crezut că numai eu știu de nenorocirea asta?!
Lachița: Pe toate posturile din străinătate. Nici nu mă mir. Tot ce avem mai bun e apreciat în afară și apoi ne
trezim și noi.
Machița: Dar ce, tu știi limbi străine?
Lachița: Chiar mă jignești. De ce aș știi, că doar înțeleg totul după buze, ca surdo-muții. Am translate pe
tabletă.
Machița: Fugi de-aici. Despre mine ce au zis?
Lachița: Zoițica zicea că exagerezi.
Machița: Eu?! Exagerez? Atunci ce părere are că ne prăbușim??
Lachița: Agenturile știu tot. Trebuie să se reducă 90% din populație. Nu se mai lucreză pentru că se nasc copii
și oamenii serioși părăsesc serviciul ca să crească acei copii născuți în pandemie. Roboții nu sunt încă
pregătiți să conducă societatea, așa că economia se prăbușește și nu o să mai avem ce mânca.
Machița: De aceea au dat ﬁlmul cu o echipă de cercetători în Africa care își mănâncă colegii morți de foame.
Lachița: Nu era în Africa, ci la polul Nord, nu erau cercetători, ci călători și admirau aurora boreală așteptânduși sfârșitul.
Tache (comentează): Din păcate, Lachița are chef de vorbă, dar Machița deja este speriată.
Machița (gânditoare): Totuși, parcă e mai bine să mori de coronavirus decât înfulecat de vreun prieten.
Lachița (amuzată): Prietenii se mănâncă înte ei numai în viața cea de toate zilele, dar eu nu o să mănânc decât
rahat cu apă rece, dacă îmi aduci.
Machița (cometează ﬁlozoﬁc): Și astfel se păstrează amiciția pe timp de pandemie. Ba o vorbă, ba un zvon,
zvonuri mascate, căci așa e moda globalizată. Le-am auzit cu… ochii mei.
Gong (și goange hazlii)
Sfârșit
Crina Decusară Bocșan
România
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Îndreptar de anti-virus
1. Masca se poartă atît în societate, cît și în intimitate, 24 din 24, cu schimbare la 2 ore, ﬁindcă după 120 de
minute te poți spăla cu ea pe cap că-i plină cu viruși care vrea să iese să omoare oamini și ﬁmei.
2. Dacă nu ați apucat la mască, țineți, în permanență, cotul la gură, în locurile indicate la 1. E bine cotul stîng, de
dreapta aveți nevoie pentru activități. Știu, e foarte greu să te îmbraci cu o mînă, să faci mîncare cu una
singură, să cureți cartoﬁ exclus, desfaci, cu mîna liberă, o conservă de orice, din cele 122 achiziționate și
depozitate pe balcon, acoperite, să nu vază vecinii din blocul de vizavi.
3. Masca nu se dă jos cînd ne spălăm pe dinți. Pentru cei peste 80 de ani este simplu: scoți, speli, bagi înapoi.
Mai greu le va ﬁ să reînșurubeze capacul tubului cu pastă, dar strigînd după ajutor, ca la incendiu, cineva o
să înșurubeze, cineva va ține tubul. Merită: virușii o să miroase atît de frumos…
4. Nici în timpul cît mîncăm nu dăm masca jos. De preferință, zupe.
5. Nu vorbim cu nimeni să nu iasă virușii, care se răspîndește prin cuvinte sub formă de salivă pe obrajii opuși.
6. Nu ne ștergem la nas. Lăsăm la voia lui Aesculap, ﬁindcă înfundă, sau atîrnă, pe unde respirăm, ca dopul și
virușii nu intre.
7. Virușii moare la peste 25 de grade de Celsius. În unele cartiere ale Capitalei, n-o să moară veci de căldură.
Rezistă și la apa subversivă: aia caldă rece. Nu vă gîndiți la soacră.

Cornel Udrea
România

IZOLAREA ASTA MI-A SCHIMBAT RADICAL VIAȚA. ACUM ABIA

DUPĂ 2 ZILE IZOLAT CU NEVASTĂ-MEA AM DECIS SĂ IES
PE STRADĂ FĂRĂ ADEVERINȚĂ.
SPER SĂ MĂ ARESTEZE!
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AȘTEPT SĂ DUC GUNOIUL !
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DACĂ NU AVEAM PRESĂ ȘI TELEVIZIUNE, HABAR
NU AVEAM DE COVID-19.
AM FI STAT SĂNĂTOȘI CA PROȘTII...

SCUZAȚI CĂ MĂ BAG ÎN SEAMĂ, DAR LA CE ORĂ
PUTEM SCHIMBA PIJAMALELE DE ZI CU CELE

WWW.DESTINE-LITERARE.COM
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DAY 7 AT HOME AND THE DOG IS LOOKING AT ME,
LIKE “SEE? THIS IS WHY I CHEW THE FURNITURE!

Anul 15 · Ianuarie

Izolare plãcutã

Vizita doamnei Roșu a decurs normal.
– Mai aveți nevoie de ceva? Puteți oricând să mă sunați.
– Nu, mulțumesc.
O politețe prea mieroasă pentru a ﬁ adevărată. De când suntem obigați să purtăm mască, când ne întâlnim,
nu-mi mai amintesc fața doamnei. În orice caz, cred că are un nas ascuțit ca un cioc de pasăre de pradă. În
coșmarurile mele, o văd purtând o mască neagră cu cioc, ca cei care cărau la groapă ciumații. Privirea ei
iscoditoare, de informatoare a SSS-ului mă face să o detesc. Simt că nu are decât o obsesie, ziua când voi ﬁ
dus de serviciile SSS. După ﬁecare vizită o privesc prin perdeaua ferestrei îndepărtându-se cu pași mici și
repezi. În fond, ea nu e decât o demnă urmașă a unei familii de turnători și agenți ai poliției secrete. Bunicul a
fost turnătorul Siguranței fostului rege. Tatăl a servit ca agent al Gestapoului. Ajutând un spion KGB-ist scapă și
se înrolează în rândul Securității comuniste. Se zice că soțul doamnei ar ﬁ fost agent dublu în slujba CIA-eului.
Săracul, la căderea zidului Berlinului a fost răpus de un cancer misterios, lăsând-o văduvă, dar cu o pensie de
general.
Ca să uit vizita, îmi torn un păhărel din coniacul interzis, mă așez în fotoliu și mă las în voia gândurilor, a
amintirilor care se înșiră cuminți pe cadranul pendulei de pe perete. Deschid televizorul și caut canalul
ambiental. Pe ecran e o zi de toamnă aurie, într-un parc în care mai ciripesc păsări printre frunze ce cad blând.
O să ațipesc, dar nu-i nimic.
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Sfârșit de toamnă. Al treilea an de pandemie.
O sonerie. Insistă. Nu-mi dau seamna dacă e în vis sau în realitate. Deschid ochii și, încet, preiau controlul
asupra realității. Nu-i nici ceasul, nici ușa. E telefonul.
– Alo, da.
– Dumnu Negru? Ne-ați cam speriat. Încă puțin, și ar ﬁ trebuit să trimitem o echipă să spargă ușa.
– Suzați-mă. Dormeam buștean.
– La ora asta? E aproape amiază.
– Îmi place să citesc în pat și, uneori, îmi continui lectura în vis.
Vocea din telefon a tăcut. Parcă ezita.
– Ați uitat că azi e ziua când trebuie să primiți rezultatele analizelor medicale pe luna în curs. Totuși,
somnolența nu-i un semn bun. O să facem, luna ce vine, niște analize neurologice. Ce vârstă aveți?
– 68
– Sunteți sigur? V-ați născut în 1951.
– Da, m-am născut în decembrie și suntem abia în octombrie.
– Da, e adevărat. Am veriﬁcat. Acum, v-il dau pe colegul meu.
Minciună. E doar un robot.
– Domnule Negru, având în vedere vârsta, rezultatele dumneavoastră sunt bune. Totuși, ar ﬁ bine să ﬁți atent
la glicemie, la colesterol, la tensiunea arterială. Azi, veți primi prin doamna Roșu, medicamentele. De
asemenea, veți găsi zilele și intervalele orare când aveți dreptul să ieșiți din casă. Să nu vă uitați masca. Dacă
nu mai aveți, cereți de la doamna Roșu, responsabila imobilului. Vă reamintim că permisul dumneavoastră
este suspendat. Puteți, oricând să sunați pe preotul din parohie, pentru servicii religioase. Izolare plăcută!
Nu am răspuns. Pentru mine formula suna, mai degrabă, Înmormântare plăcută! De doi ani aud cuvintele
astea. Singura modiﬁcare a fost când am anunțat moartea câinelui, pierzând posibilitatea de a ieși în ﬁecare zi.
De fapt nici nu știu dacă a murit. Pur și simplu, într-o zi, a dispărut. Bietul de el, tot plimbându-se pe aceleași
străzi, în acelaș parc, s-o ﬁ plictisit săracu și a ales libertatea, și mai mult ca sigur, moartea. Oricum îi
mulțumesc pentru timpul petrecut împreună. Sper să se odihnească în Paradisul Câinilor, dacă o ﬁ existând.
Eu, în schimb, mă încăpățânez să supraviețuiesc pandemiei. Vaccinul există, dar nu pentru toată lumea. E
costisitor, mai ales, pentru că nu asigură decât o imunitate limitată în timp și trebuie repetat de două, chiar trei
ori pe an! Evident s-a ales prezentul și viitorul, trecutul, adică bătrânii, pot să poarte mască și să stea izolați.
Casa a devenit un fel de închisoare din care puteai să ieși ﬁe spre cimitir, ﬁe după ordinele SSS-ului. (Serviciul
de Securitate Sanitară) Poate că există și bătrâni fericiți, vaccinați. Părinții și bunicii miliardarilor, a mai marilor
zilei sau gerontocrații bisericii. Eu nu-i invidiez decât pe bătrânii de la țară care pot să-și lucreze gradina, să
iasă când vor. Un singur lucru nu pot: să-și părăsească satul.
Ultima conversație cu SSS-ul m-a neliniștit puțin. S-ar putea să ﬁu chemat pentru niște analize neuro și cine
știe. Până atunci, să mănânc ceva, să fac curățenie ca vizita doamnei Roșu să găsească totul în ordine. Riscul
să scrie ceva de rău, de exemplu că nu mai sunt în stare să-mi port de grijă și că recomandă internarea, e
posibil. Așa că….
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Trebuie să recunosc, că în ultimul timp, orele mele se scurg mai mult în vis decât în realitate. Așezat în fotoliu,
când citesc scap din mână cartea sau ziarul. Frazele se continuă într-o altă realitate și scriu povești ce nu se
sfârșesc și pe care le citesc doar eu. S-au dus vremurile când împreună cu pritenii coloram lumea la o bere sau
un coniac. Cei mai mulți s-au ascuns prin cimitire, iar cei rămași stau închiși prin case. Ultimul plecat a murit
lovit de rollerele unui tânăr grăbit. Nu știu urmarea, dar cu siguranță mortul e, de obicei, de vină sau s-a pus
batista pe țambal.
Încă nu e frig, deși s-a lăsat seara. Pot să las fereastra deschisă. Zgomotele străzii nu mă lasă să mă pierd
printre meandrele somnului. Ciorile se reîntorc zgomotoase la cuiburi. Sirenele salvărilor zgârie liniștea serii.
Ele vor să amintească că virusul există ascuns printre bătrâni. Gurile rele spun că, uneori, ele sunt goale, dar
trebuie să țină pandemia prezentă.
Totuși, ar trebui să-mi pregătesc ceva de mâncare. O omletă cu brânză. Un păhărel de țuică înainte. Când
mai era cu mine câinele, trebuia să mă gândesc și la el și la privirea lui, parcă dojenitoare, văzând păhărelul cu
alcool. Las bucătăria în ordine și mă reîntorc în fotoliu. La televizor, reclame pentru vacanțe exotice, telefoane
istețe, iar pentru noi, bătrânii, servicii de ajutor în gospodărie sau case de îngrijire. Peste tot, fete tinere, mai
mult sau mai puțin îmbrăcate, ca să ne facă pe noi să ne imaginăm mângâieri păcătoase.
Lucru curios. În visele mele apare tot mai rar fosta nevastă. O siluetă abia vizibilă, care nu vorbește, care nici
nu mă vede. Pare oarbă, perdută în lumea ei. Nu am divorțat, dar cu un an sau doi, înainte de pandemie, mi-a
spus că nu mai vrea să mă vadă, că a fost o greșeală căsătoria noastră fără copii, că ea simte că locul ei e lîngă
Iisus și că pleacă la mănăstire, lângă sora ei. Nu m-am opus. I-am respectat dorințele, am donat toate lucrurile
ei la săraci. De altfel, înante de a pleca, a ars tot ce mai putea să amintească de relația noastră. De sărbători, mam dus s-o vizitez. Când am ajuns la ea, mi-a spus că nu mă cunoaște, că ea nu fost căsătărită niciodată, că a
rămas curată fecioară pentru iubitului ei care a murit în război, iar acum mirele ei este Iisus Cristos, pe care-l
iubește și îi pictează chipul în icoane. Sora ei mi-a arătat camera plină de tablouri. A fost ultima dată când am
văzut-o.
Așezat în fotoliu, îmi aduc aminte de serile când mângâiam cu degetele de la picior blana roșcata a câinelui,
iar acesta, cu ochii închiși, rătăcea prin câmpuri pline de maci sau prin păduri în care picura lumina și liniștea. În
lumea în care mă duc visele, îmi regăsesc copilăria, părinții încă tineri, colegi și prieteni pe care i-am uitat și
foarte multe fețe de necunoscuți care apar de nu știu unde. Uneori mă gândesc că și eu pot apărea în visele sau
coșmarurile unor necunoscuți. Zâmbesc gândindu-mă la Doamna Roșu, care la ora asta stă în spatele
ferestrei pândind orice persoană care intră, iese sau trece prin curte. Mai spre seară, o să ies să golesc gunoiul
în containerul din spate. Poate o să revăd motanul vagabond care se va gudura la picioare ca să-i dau ceva de
mâncare. Știu că risc, dar o să-l chem în casă să ne petrecem noaptea împreună.
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La containerul de gunoi, o surpriză. Nu-mi vine să cred. Lângă motanul negru cu ochi ca de sticlă, a reapărut
câinele, pe care l-am declarat mort de mai bine de un an. La început nu știam ce să fac. L-am mângâiat pe cap.
Trebuia să mă grăbesc, căci puteam ﬁ văzuți. Am intrat în casă. Știu că nu putea să-mi răspundă, dar eu am
continuat să-i vorbesc, în timp ce cele două animale se hrăneau.
– Unde ai dispărut atâta timp? Ar trebui să te cert. M-ai lăsat singur și în plus a trebuit să te declar mort.
Puteam să zic că ai dispărut, dar pentru cei de la SSS ar ﬁ fost același lucru. Acum avem o problemă. Cum vom
putea să mai ﬁm împreună?
În timp ce eu vorbeam, animalele păreau că nici nu aud vorbele mele. Mâncau fără să se grăbească. Nu ne
puteam petrece toată seara în bucătărie. Ne-am refugiat în cameră. Motanul s-a urcat pe pat, și, cum face de
obicei, s-a apucat să toarcă. Căinele se uita în jur de parcă ar ﬁ vrut să se obișnuiască cu lucrurile pe care nu le
mai văzuse de mult timp.
– Vezi, nu sunt prea multe schimbări. Au apărut doar două ghivece cu mușcate albe și roșii. Am zis că nu
strică ceva viu pe care să-l îngrijesc. Hai, urcă-te pe fotoliu. Eu mă întind în pat. Somorosul de motan nici nu se
deranjează.
A fost o noapte destul de agitată. Gândul că trebuie să găsesc o soluție pentru câine m-a frământat și n-am
prea închis ochii. Cred că, spre dimineață, când somnul m-a liniștit, câinele a început să se agite.
– Știu că ar ﬁ ora de plimbare, dar e complicat. O să risc. E duminică dimineață, și străzile sunt pline de cei
fără mască care ies din cluburi, mai mult sau mai puțin treji. E ora când mașinile lor puternice gonesc nebune pe
străzi. A trecut vremea când puteam să mergem la marginea orașului, pe malul râului și tu să alergi sau să sari
în apă. Oare mai poți? A trecut vremea și peste tine. Ok! Îmi iua masca și zgarda pe care n-am avut puterea să o
arunc, și ieșim. Poate avem noroc și scăpăm de controale. Ai răbdare, nu mai sunt tânăr. Te las pe tine să mă
conduci.
Pe la amiază, când domna Roșu a venit în control, a găsit ușa deschisă. În apartament, nu era decât un
motan negru, care a speriat-o de moarte. Căutările care au urmat, nu l-au găsit pe fugar. Doamna Roșu nu l-a
mai văzut niciodată nici pe motan. Și acesta a dispărut fără urmă. După ceva vreme, câinii SSS-ului au găsit o
mască pe malul râului.
Marius Simon
România
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IN MEMORIAM
Eugen IONESCU
(26.11.1909 • 28.03.1994)
Moartea păpușii

Rugă

A murit de congestie pulmonară,
Păpușa madonă de ceară.
Păpușile la căpătâi s-au strâns
Cu ochii ﬁcși, sclipind a plâns.
Biserica de mucava pentru pitici
Plânge cu dangăte slabe și mici.
Sicriul de carton e pregătit
Pe drumul de hârtie convoiul a pornit,
Cai de lemn și dric de ciocolată,
Popa cu barbă de vată.
Un arlechin cu haine bizare
Și sora madonei mai mare.
Unui pierrot rămas în drum
Îi curg tărâțele din coate,
Și-abia se mai aude cum
Clopotul stinse sunete scoate.

Un mic soare, Doamne,
Pentru suﬂetul meu.
Doamne, eu sunt o frunză,
Eu sunt o nucă,
Sunt un broscoi speriat,
Sunt o vrabie rănită.
Mi-au furat toate cuiburile.
M-au ajuns toate prăștiile.
Doamne mic, ridică-mă,
Și fă-mă fericit.
Ca pe boii cu coarne nevinovate,
Ca pe câinii cu ochii de îngeri,
Ca pe nenuferi,
Ca pietrele prietenele.

Florile
Florile culese în pahare plâng
Și visând la ﬂuturi, la livezi cu soare
Florile culese în pahare mor.
Tristele potire picură-așa jalnic
Pete de lumină.
Lunca toată crede că sunt doar petale.
Numai eu știu însă că sunt lacrimi grele,
Sfărmături de suﬂet.
Un bondar le-aduce vești de la surori.
Crește nostalgia veștedelor ﬂori.

(8 aprilie 1929)
(„Elegii pentru ﬁințe mici”, versuri, București, Editura
Cercul Analelor Române, 1931 (reeditări: București,
Editura Jurnalul Literar, 1990)
(poemele au fost selectate de pe internet, din Antologia
alcătuită de Mihai Rădulescu „Acești mari poeți mici”)
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Florile culese, ﬂorile de câmp
Mor de nostalgie, mor visând la ﬂuturi,
La livezi, la soare.

51

MASCARADĂ
În regatul măştilor
mi-am ales-o pe cea a zâmbetului.
nu neg existența lui,
dar nici în serios nu o pot lua…
atât doar că m-ar proteja
de o exteriorizare
a eului meu, care,
diletant în exproprieri,
îmi demască stările
şi se aşterne pe foaie…
Analfabet, „zâmbetul meu
devine al lacrimilor curcubeu*
şi din el răsar… eu…
*) J.Renard

MASCARADE
Dans le royaume des masques
j'ai choisi celui du sourire.
Je ne nie pas son existence,
mais je ne peux pas le prendre au sérieux…
il me protégerait seulement
d'une extériorisation
de mon ego, qui,
amateur dans expropriations,
il expose mes états
et s'étend sur la feuille…
Analphabète, mon « sourire
devient un arc-en-ciel de larmes » *
et de là… moi… j'apparais…
*) J.Renard
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Lidia Grosu
Republica Moldova
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The Dance of hunger

Some suggested,
'Change their bread.'
Some said, 'the disease is infectious,
Change the people themselves.'
One in the crowd used his mouth,
Said, Sprinkle Endrine on the village
From an aircraft
Or feed them rat poison mixed in bread".
Just then in a living corpse of ﬂeshy bark
Strength suddenly sparked,
(And he said)
"Kind Sirs
In the rain and sun
We till the land for you
Day and night,
Tying our stomachs fast
We build the buildings
Of your dreams, day and night,
If you can't wish us well,
At least don't curse
We know how to die
Please keep your charity of poisons
Away from us.
Kind sirs,
Our pain has become too much
It has become a habit
To exist on your pittance
We still do not understand
Why our existence has still not become unbearable
to us."
Then again from the crowd there was a voice,
"These people are right.
Take care of them for some time,
Take them on protest marches
And ﬁnish them."
By then in newspapers.
Reports appeared with pictures.
On Television too,
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Coloured hunger was shown
Interviews with media born
Intellectuals were also shown
Plots hatched to drag
Poverty – striken out
Beyond the line.
How could the Radio
Stay behind?
They broadcast a quotation:
"The best way to live,
Is to live and let live."
In the Swami's sermon,
Appeared references to
The eternity of hunger
"Jeevo Jeevasya Jeevanam."
"Child,
Hunger is an attachment,
Hunger is a lust.
O foolish mankind,
Forget hunger
Cut its bonds,
He who has hunger for God,
What pain does he know?"
Around the dining table, at dinner time
A discussion started,
One said, "Bloody beggars,
They should be all shot!"
Another said, "No, they too are human,
They should be allowed to live
We should collect funds for them,
Appeal for assistance to various countries
In the meantime, we should scatter on them
Packets of our leftovers, from the sky."

To the Saheb, hogging snacks
In the name of fast
Asks his son,
'Daddy, what is the dance of hunger?'
Saheb said, 'My dear,
What do we have to do with such useless
questions?'

WWW.DESTINE-LITERARE.COM

This village too is plagued by hunger
Hunger has made anyone & everyone weak
Experts from all countries came here
Some took away photos, some reports:
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Finally roaring came the royal order.
"Tell, who says,
For bread he lost his life?
He will get golden bread
Who searches out 'starvation death' in country"

Son, for the country
This much we must at least do,
In such times,
We must learn
To eat our own ﬂesh whole heartedly."

The child said to the mother, sobbing,
"Mother, I am very, very hungry."
"Son, eat my ﬂesh!
"I dare not eat your ﬂesh."
"Then eat your father's,
And if you can't do that either,
Then eat your own.

*Jeevo Jeevasya Jeevanam – A individual relies on other
for survival,
Saheb – Sir
(Translated by Aparna from the original Marathi)
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Sudhakar Gaidhani
India
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IN MEMORIAM
Vasile VOICULESCU
(27.11.1884 • 26.04.1963)
CLVIII
Din clarul miez al vârstei râd tinereții tale,
Trufaşa-ți frumusețe în față o privesc
Şi ochilor tăi, aştri tulburători de cale,
Opun intensu-mi geniu în care se topesc.
Mă-nfățişez cu duhul, nu te sărut pe gură,
Plecat ca peste-o ﬂoare, te rup şi te respir…
Şi nu mai eşti de-acuma trupească o făptură,
Ci un potir de unde sug viața şi strâng mir.
Nu-mi număr anii, seva nu stă în gingăşie:
Cu ideala forță mi-apropii ce mi-e drag,
Înjug virtuți şi patimi la marea poezie
În care, fără urme de pulbere târzie,
Te-amestec şi pe tine cu sila; pentru mag,
Pământul n-are margini, nici cerurile prag.
(joi, 2 decembrie 1954)

Să nu te sperii, palid cititor,
Când răsfoind târziu aceste pagini
Mă voi scula oftând dintre imagini
Şi voi zâmbi livid, strigoi al lor.

Destine Literare – Supliment

WWW.DESTINE-LITERARE.COM

DEDICAȚIE
O carte, scrie-n Buch der Lieber, Heine,
E un sicriu tăiat din lespezi reci,
Unde poetul cu-ale sale taine
Se-nchide singur pentru veci de veci.
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Pandemie ºi credinþã
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Am sperat că scăpăm, dar n-am scăpat. Noroc că speranța nu moare. Dum spiro spero. Speranța este
menită să întărească şi să valideze credința. Câtă vreme sper, cred – Dum spiro credo.
Pandemia a lovit omenirea ca un război nevăzut şi văzut în acelaşi timp. Nu vedem inamicul, dar vedem
victimele. Ca în lupta cu puterile întunericului. Nu le vezi dar consecințele sunt concrete, simțite. Ne-a lovit tare
la începutul anului. Pentru protejarea noastră au fost impuse restricții cu totul neaşteptate, pentru mulți
neimaginate.
Citim, auzim, vedem zilnic la buletinele de ştiri cifre, statistici îngrijorătoare, înfricoşătoare. Până nu a venit
moartea la pragul tău cifrele rămân cifre şi statisticile rămân statistici. Dar deodată auzi că un prieten e în spital,
că un vecin a murit, că cineva din familie este infectat. Am parcurs întregul an 2020 în această stare duală:
pentru unii, veștile proaste sunt acolo, undeva. Pentru alții, se întâmplă că ele sunt aici şi acum.
Unii sﬁdează realitatea, alții o trăiesc cu frică şi cu cutremur. Anul se încheie curând, dar iată, nu şi războiul
nevăzut. E ca un vulcan care izbucneşte şi nu ştii câtă lavă încă mai are de vărsat. Stai în preajma morții. Sau
fugi. Dacă poți. Vulcanul este localizat, duhul cel rău însă nu. Cum vedem, nici virusul. Unde să fugi?
Timp de aproape un an de zile oamenii s-au obişnuit, ori au început să se obişnuiască, ori, Doamne fereşte,
vor trebui să se obişnuiască a trăi cu duşmanul în coastă. Ca atunci când locuieşti pe un teren minat. Nu ştii
când calci pe mină şi explodezi. Dar umbli, cât poți de atent, însă fără nici o garanție de siguranță, cu speranța
şi rugăciunea în suﬂet.
Doamne apără şi păzeşte! Pandemia a produs o transformare beneﬁcă în om la nivel spiritual. Mă refer în
special la lumea mea, a credincioşilor creştini, pe care o cunosc direct. O transformare se va ﬁ produs în viața
tuturor oamenilor indiferent de religie, de ﬁlosoﬁe, de concepție de viață pentru că ﬁecare este afectat într-un fel
sau altul.
Dar pentru noi, cei credincioşi, transformarea se concretizează în sporirea credinței în Dumnezeu, în
înmulțirea rugăciunii care ne apropie de Dumnezeu.
Ştim că, la nevoie, omul recurge la Dumnezeu. Nu generalizăm însă. Dar tocmai pentru că a venit nevoia
peste noi, se validează zicala: recurgem la Dumnezeu. Nu ştim: poate asta este lecția pe care El a decis să neo dea ca să reconsiderăm ABC-ul existenței umane. Nihil sine Deo. De ce acum? Poate aşa cum a zis Sf. Pavel
despre Întruparea Domnului în istorie, că s-a petrecut „la plinirea vremii” (Gal. 4, 4). A socotit Dumnezeu că
acum este momentul pentru o astfel de lecție. Noi ştim că lumea merge prost. Nu merge în direcția conformă
menirii ei. Dar cât este de aproape de prăpastie, cât mai este până acolo, nu ştim. Dumnezeu însă ştie. De
aceea El alege momentul lecțiilor şi tipul de lecție.
Pandemia aceasta ne face să privim viața altfel. Una e să gândeşti că trăieşti şi că vine vremea să mori, întrun fel sau altul, şi speri să ajungi la o vârstă cât mai înaintată, morțile premature ﬁind considerate excepții, şi
alta e să trăieşti cu moartea la uşă sau în casă. A venit la vecinul tău, e foarte aproape de tine. Mai rău: auzi de
un prieten drag că a murit, de o rudă apropiată. Nu de bolile noastre obişnuite cu care am învățat să trăim, ci de
acest virus care este şi care nu-i, dar, de fapt, care este peste tot. Când nu te aştepți poate ﬁ la tine.
Suntem ca evreii în Egipt când îngerul morții trecea pe la ﬁecare casă şi pentru ca locuința ta să ﬁe ocolită
trebuia să ungi uşorii uşii cu sângele mielului pascal. Acolo exista acest remediu. Aici şi acum ce facem?
Evident, ne supunem rânduielilor autorităților noastre atât cât este posibil. Respectând aceste rânduieli de
precauțiune ne arătăm responsabili unii față de alții. Dar altceva?
Altceva este doar acest lucru: să strigăm Abba, Părinte! Aceasta este prima şi cea dintâi teologie. Ca să-L
chemi astfel pe Dumnezeu înseamnă să-ți ﬁ venit în ﬁre, după frumoasa expresie din pilda ﬁului risipitor.
Plecarea din casa părintească: nerecunoaşterea autorității tatălui, a Părintelui. Venirea în ﬁre: pocăința;
„scula-mă-voi şi mă voi duce la tatăl meu” şi voi striga: „Părinte, am greşit” (Luca 15, 18). Nu poți striga: Părinte!
decât după ce-l recunoști pe tată ca părinte sau pe părinte ca tată. Dar a-l recunoaşte înseamnă a-l recunoaşte, a-l cunoaşte din nou. Cândva l-ai cunoscut, apoi l-ai renegat, l-ai uitat. Acum îl cunoşti iar. Îl
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recunoşti. Noroc că el stă cu brațele deschise. Aşa te-a şi aşteptat tot timpul strigându-ți în conştiința de ﬁu
îndepărtat: Fiule, vino acasă!
Fiul, ﬁica, noi suntem cazul celui credincios care este conştient de legătura cu Dumnezeu, doar că a lăsat ca
aceasta să slăbească, să se rupă.
Dar, cum ziceam, mai sunt şi cei de alte orientări religioase, ﬁlosoﬁce, cu alte concepții de viață. Desigur, şi
aceştia sunt afectați de pandemie, şi ei, sau dintre cei apropiați lor, cad victime virusului ucigaş. Nu se poate ca
şi în suﬂetele acestor oameni să nu se producă o transformare. La noi, cei credincioşi, transformarea poate
însemna întoarcerea la Dumnezeu. La ceilalți însă, ea poate însemna pornire în căutarea lui Dumnezeu. Aşa
cum minunat scria Blaga într-un poem (Ioan se sfâşie în pustie): „Unde eşti Elohim?/ Umblăm tulburați şi fără
de voie/ Printre stihiile nopții te iscodim/ Sărutăm în pulbere steaua de sub călcâie/ Şi întrebăm de tine, Elohim!
”
Războiul, cum se vede, e în toi. Specialiştii în această pandemie spun că ne aşteaptă o iarnă „neagră”. Prin
această metaforă referitoare la moarte ni se dă un sfat: vigilență! Mască, distanță, igienă, izolare, pază bună
prin toate mijloacele. Aşa trebuie să ﬁe.
Dar cea mai bună pază, înainte de toate celelalte, vine din sfatul marelui apostol Pavel: „Fraților! Vă rugăm, în
numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu” (II Cor. 5, 20).
(Decembrie 2020)
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Theodor Damian
Statele Unite ale Americii
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