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■ oFERtE
► Копаємо озера ескава -

тором Драглайн, стрела 15 м.
Тел.: 095-49-35-433.

■ VÂNZĂRI
► Vând loc de casă (0,33 ha),

sau trei locuri a câte 0,11 ha, situate
în or. Herța, str. Centrală (până la
benzinărie). documente în regulă
datate cu anul 2020. detalii supli-
mentare la tel. 0979420929.

► Vând o gospodărie în Buda
Mică:  casă,  grajd, fântână, beci,
gard, stodoală și 40 de ari de
pământ. Este în stare bună, de
locuit. Relații suplimentare la tel.:
0984064131.

► Vând gospodărie în satul
Horbova. Casă, fântână, cons tuc ții
auxiliare. tel. 0968329249. 

►  Продаеться 2-х комнатная
квартира, площадь – 60 м2, в г.
Герца, ул. 30 лет Победы. Цена
договорнная. Тел.: 098-960-13-97.

►Vând două gospodării în or.
Herţa (lângă şcoala-internat). Este
reţea de gaz, fântână, beci. tel.:
050-203-62-09 – tanea; 095-486-59-
08 – Vanea. 

► Vând o gospodărie în or.
Herţa, conductă de gaz, gospodărie
locabilă, sarai, 22 ari de pământ.

tel.: 050-744-23-78.
► Продається приватний бу -

динок в с. Остриця, Герцаїв ський
район, Чернівецька область, 4-5
км від м. Чернівці. Є земельна
ділянка 0,52 га, газ, колодязь,
сад. Тел.: 096-964-01-39; 067-338-
53-00.

► Vând  lot pentru construcție
la Herța, str. „Gh. Asachi” nr. 13.
tel. 0507115840 / 0971311895.

► Vindem un loc de casă în
Godinești, 25 ari, cu documente în
regulă; excavator MtZ – 3300 u.c.;
încăpere pentru un posibil magazin
în târnauca, se poate folosi pentru
spațiu locativ. tel.: 0976071226;
0681200615. 

► Vând un lot de pământ pen-
tru construcţie (17 ari) în s.
Horbova, 200 m de la grădiniţa de
copii şi şcoală. tel.: 097-386-23-85 -
Cristina; 098-527-75-59 - Igor.

■ dIVERSE
► Vând 4 ferestre (1,5 m x 1,4

m) și 2 uși, în stare bună. tel.
0989414165.

►Servicii de reparații auto:
caroserie, reparație și vopsire. tel.:
0680902927.

► Angajăm o femeie pentru
îngrijirea (în timpul zilei şi nopţii) a

unei bătrâne de  95 de ani în s. Pro -
boteşti. Plata conform înţelegerii.
tel.: 066-717-15-34.

► Cumpăr viţei de lapte şi porci
Landrass. tel.: 096-657-08-20, 096-
643-03-06.

►Принимаю на квартиру
порядочную семью или продам
половину дома. Г. Герца, ул.
Гастелло, 22. Тел.: 050-787-42-86.

 ■ ANIMALE
► Vând o juncă gestantă de

culoare roşie. tel.: 068-096-03-87.
►  Vând o juncă gestantă de 6

luni în s. ostriţa. tel.: 099-734-35-

57.
► Vând o juncă gestantă de 6

luni în s. târnauca. tel.: 096-276-
73-56.

► Vând o capră. tel.: 066-794-
98-43.

► Vând un cal de 4 ani în s.
Mogoşeşti. tel.:098-934-40-14.

► Vând o vacă gestantă în s.
Mogoşeşti. tel.: 097-311-53-45.

► Vând o vacă de patru viţei în
s. Hreaţca. tel.: 068-345-09-94.

► Vând o vacă gestantă de
culoare roşie. tel.: 096-725-40-79.

duminică, 16 august: 
Max:25˚ — Min:15˚ +
Însorit
Maxima zilei: 25°C
Vânt: 7 km/h dinspre SE
Șanse de precipitații: 40%
Cantitate precip.: zero
Noapte senină
Minima nopții: 15°C
Vânt: 5 km/h dinspre V
Șanse de precipitații: 10%
Cantitate precip.: zero
Luni, 17 august: 
Max:30˚ — Min:16˚ +
Însorit
Maxima zilei: 30°C
Vânt: 8 km/h dinspre SE
Șanse de precipitații: 10%
Cantitate precip.: zero
Noapte senină
Minima nopții: 16°C
Vânt: 4 km/h dinspre SE
Șanse de precipitații: 10%
Cantitate precip.: zero
Marți, 18 august: 
Max:31˚ — Min:16˚ +
Însorit

Maxima zilei: 31°C
Vânt: 8 km/h dinspre SE
Șanse de precipitații: 10%
Cantitate precip.: zero
Noapte senină
Minima nopții: 16°C
Vânt: 5 km/h dinspre E
Șanse de precipitații: 10%
Cantitate precip.: zero
Miercuri, 19 august: 
Max:30˚ — Min:18˚ +
Însorit
Maxima zilei: 30°C
Vânt: 6 km/h dinspre SE
Șanse de precipitații: 30%
Cantitate precip.: zero
Parțial noros
Minima nopții: 18°C
Vânt: 6 km/h dinspre NV
Șanse de precipitații: 25%
Cantitate precip.: zero
Joi, 20 august: 
Max:31˚ — Min:16˚ +
Însorit
Maxima zilei: 31°C
Vânt: 8 km/h dinspre NV
Șanse de precipitații: 25%

Cantitate precip.: zero
Parțial noros
Minima nopții: 16°C
Vânt: 5 km/h dinspre V
Șanse de precipitații: 20%
Cantitate precip.: zero
Vineri, 21 august: 
Max:31˚ — Min:16˚ +
Însorit
Maxima zilei: 31°C
Vânt: 11 km/h dinspre NV
Șanse de precipitații: 40%
Cantitate precip.: zero
Parțial noros
Minima nopții: 16°C
Vânt: 4 km/h dinspre NV
Șanse de precipitații: 30%
Cantitate precip.: zero

Timpul probabil

Доставка дров, 
шлакоблока.

Тел.: 
097-796-86-38.

Pe timp de pandemie să ne ajutăm 
reciproc fără a ieși din casă!

Stimați cititori ai „Gazetei de Herța”! trăim timpuri de criză, compli-
cate din punct de vedere spiritual și material. Ne trezim cu realitatea că
multe lucruri din casa noastră  nu ne mai trebuiesc, iar altele ni le-am
dori, în timp ce posibilitatea de a desfășura procesul liber de vânzare-
cumpărare  este foarte limitată.   În asemenea situație vă propunem să
folosiți gratuit paginile „Gazetei de Herța”, publicând anunțuri private la
rubrica noastră de mică publicitate. o puteți face fără să ieșiți din casă
– textul anunțului și copia chitanței de abonare o trimiteți pe adresa de
e-mail – gazetadeherta@gmail.com, sau mesaj la  numărul de telefon
+380506274156 (Viber, WatAp).

Ciment – de la 75 grn./ sacul;
Scânduri, grinzi, leațuri – de la 2800
grn./metru cub;
Inele pentru fântâni – 850 grn./buc.;
Capace de beton – 450 grn./buc.;
Inele mici – 450 grn./buc.;

Plasă zincată, de plas-
tic – de la 430
grn./rulou (1,20 m, 1,5
m);
Profil metalic, țiglă
metalică, armatură
(diferite grosimi) – 8,5 grn./metru
lungime, 14500 grn./t;
Țevi de toate tipurile, pătrat, colțare
de toate tipurile.
tel.: 097-60-71-226 - Nadejda

068-12-00-615.

Magazinul de materiale de construcție
„RoMAN-GodINEȘtI” 
propune la cele mai accesibile prețuri:

Zilele acestea s-a
stins din viață fosta lucră-
toare a Școlii medii
Horbova – 

Viorica ILIEȘ.
Colectivul acestei instituții de învățământ

exprimă profunde condoleanțe fiilor Ion și
Mihai Ilieș, nurorilor  Aliona și Sorina Ilieș,
cumnatei  Aurica Cercel și tuturor rudelor apro-
piate. În aceste clipe grele este alături de fami-
lia îndurerată. 

Dumnezeu s-o odihnească în pace!



Îşi exprimau sentimentele
doar prin priviri

Impresionată de cele povestite de
Larisa, l-am căutat pe Alexei şi l-am găsit
la sudul republicii. Are familie şi el, casă
frumoasă, trei copii, care îşi fac studiile
peste hotare. Este într-adevăr un om
deosebit. Are suflet de poet și har de
povestitor: „Eram copii atunci şi poate nu
aveam maturitatea necesară pentru a
iubi. Dar acea serbare şcolară a fost
începutul. Aşa cum stăteam în aşteptarea
muzicii pentru a începe dansul, mi s-a
părut că cineva m-a bătut uşurel pe umăr.
Am întors capul. Dintr-un alt colţ al sălii
mă privea ea.

O privire senină şi caldă, care m-a
electrizat. Aceasta a fost scânteia. Luni în
şir ne-am exprimat sentimentele doar prin
priviri. Devenisem prizonierul ei. După ce
se terminau lecţiile, mă duceam şi mă
aşezam în banca ei. Mângâiam banca,
imaginându-mi că o mângâi pe ea.
Femeia de serviciu mă alunga acasă, eu
o rugam să mă mai lase încă puţin. 

Anii de şcoală au trecut şi ei nu şi-au
exprimat verbal sentimentele. Ea aştepta
să ia el iniţiativa. El nu avea curaj pentru
că era mai josuț decât ea şi era convins
că va fi respins. Au plecat la studii la
instituţii şi facultăţi diferite. Alexei contin-
ua să-i ducă dorul şi să-i simtă prezenţa:
„Când venea prin sat, eu simţeam că a
venit. Simţeam când era la cutare sau
cutare nuntă ce se făcea în sat. Şi atunci
mă duceam şi eu numai să o zăresc. Şi
dacă se uita în direcţia mea, chiar dacă
nu mă vedea printre nuntaşi, eu eram
fericit. Dar dacă şi mai zâmbea în timp ce

se uita, eram cel mai fericit din lume.
Eram îndrăgostit din creştet până în
călcâie de ea. Eu nu mă puteam supăra
pe ea.

În noaptea ceea, mă duceam şi
mângâiam mânerul porţii reci, care, pen-
tru mine, era cald. Ştiam că a pus mâna
şi ea pe acel mâner. Apoi mă întorceam şi
priveam la Ursa Mare, mă opream la cei
doi plopi înalţi de pe marginea drumului,
pe care îi asociam cu noi doi. Asemănam
şoaptele frunzelor cu şoaptele noastre. În
acele clipe, inima mea era plină de
bucurie…

După ani de dragoste platonică, a dat
Dumnezeu şi ne-am mărturisit dragostea
sub frunzişul verde al unui copac de pe
malul lacului de la marginea satului. A
fost unica dată când mâinile noastre s-au
atins, când am stat până dimineaţă sub
acel falnic copac de tei. Ea era foarte
tandră. Am simţit atunci că mă iubea şi
chiar mi-a spus-o cu vorbele ei.

Spre dimineaţă, am întrebat-o dacă
nu s-a îndrăgostit de un altul acolo, la fac-
ultate. Mi-a răspuns că aşa ceva n-o să
se întâmple niciodată, că mă iubeşte şi
mă va iubi numai pe mine toată viaţa.
Atunci i-am luat mâna şi i-am aşezat-o în
dreptul inimii mele, întrebând-o dacă
simte cum îmi bate inima şi dacă
desluşeşte că bate numai pentru ea. Şi-a
apropiat buzele de ale mele şi m-a
sărutat. Eram cel mai fericit dintre
fericiți… Şi totuşi, după câteva luni, s-a
măritat cu un coleg de facultate, mai înalt
şi mai arătos decât mine…”.

O vedea mereu în vis
A suferit mult, mai suferă şi acum.

Copacul îi devenise cel mai bun prieten:
„Ori de câte ori veneam în sat, mă
duceam la acel copac. Vorbeam cu el de
parcă aş fi vorbit cu ea, îi împărtăşeam
tot felul de gânduri şi frământări. Copacul
îmi devenise cel mai bun prieten. Dar
într-o zi când m-am dus, nu l-am mai
găsit. Era tăiat. L-a tăiat un verişor de-al
meu ca să-şi încălzească soba pe timp
de iarnă, fără să ştie că acel tei singuratic
era cel mai bun prieten al meu. Priveam
la trunchiul trist şi plângeam. Sufeream
împreună cu trunchiul de care nu s-a
îndurat verişorul să-l lase să trăiască, aşa
cum nu se îndurase nici Larisa de mine,
zdrobindu-mi inima în bucăţi…

După vreo şapte ani de căsnicie,
când aveam deja şi eu familie, mama
primei mele iubiri avea să-mi spună că
fiica ei nu a avut noroc de un bărbat
liniştit aşa cum sunt eu, că Făt-Frumosul
acela o bate, merge deschis la mândre.
Eu continui să o port în suflet. Eram aşa
de tare îndrăgostit de ea, încât eram gata
să fac orice, numai să ştiu că e fericită.

Aveam tot felul de vise unde o
vedeam pe ea. Am visat odată că ea
stătea pe calea ferată. Era îmbrăcată în
rochia ei albă cu buline de culoare roz,
aşa cum fusese îmbrăcată şi atunci când
am stat sub copac. Trenul era din ce în
ce mai aproape, iar ea stătea nemişcată.
M-am repezit cu o viteză nebună spre
ea, dar când am dat să întind mâna,
trenul o acoperise deja. Am ţipat atât de
tare în somn, încât i-am trezit pe toţi ai
casei şi m-am trezit şi eu. Eram
leoarcă…”.

Prima şi ultima iubire
Cu bune, cu rele, viaţa a mers mai

departe, dar nici Larisa şi nici Alexei nu
uită felul în care s-au îndrăgostit şi
declară că se mai iubesc şi acum. Larisa
spune că a simţit în toţi aceşti ani că
Alexei nutreşte faţă de ea cele mai curate
sentimente. A greşit căsătorindu-se cu
colegul ei, fiind orbită de frumuseţea lui
exterioară.

Iar Alexei m-a lăsat pur şi simplu fără
cuvinte: „Eu nu i-am spus niciodată „te
iubesc” soţiei mele, pe care o respect
foarte mult. Larisa rămâne prima şi ultima
mea iubire. Eu privesc şi acum o salcie şi
văd părul ei, aud un freamăt de frunze, îl
asociez cu vocea ei catifelată. Aseară,
înainte de ploaie, mergeam pe malul unui
pârăiaş. Pluteam singur prin amintiri. La
un moment dat, mi-am ridicat ochii spre
cer şi am văzut un peisaj extraordinar. O
adevărată feerie în care se revărsase
carul de aur al amintirilor de neuitat. Am
văzut în acea compoziţie copacul şi lacul,
unde ne-am iubit cu Larisa mai frumos
decât în filme. Şi am trecut din nou prin
suflet acele emoţii pe care le-am trăit în
noaptea de neuitat…”.

Aceste mărturisiri eroii mei mi le-au
făcut acum patru ani. La începutul aces-
tei luni, l-am reîntâlnit pe Alexei. L-am
întrebat ce mai face povestea lui de
iubire. Cenușiul din ochii lui s-a luminat și
a început să-mi povestească despre alte
vise în care a văzut-o pe Larisa. Și-mi
povestea atât de frumos, atât de
cutremurător, încât aveam impresia că
ceea ce-mi vorbește nu e vis, ci pură real-
itate. Trăia încă o dată emoții plăcute, iar
vorbele calde îi înfloreau pe buze mai
curate ca lacrima dimineții. După ce a ter-
minat de povestit, mi-a zis: „Mă simt atât
de ușor de parcă aș vrea să zbor”.

(Jurnal de Chișinău) 

► Viaţa aşa cum este ea

Îndrăgostiţi pe viaţă
dintr-o privire…

„Nu pot să uit felul în care ne-am îndrăgostit, felul în care m-a iubit
şi mă mai iubeşte Alexei, deşi au trecut de atunci 38 de ani. Povestea
noastră a început la o serbare şcolară. Eu aveam 16 ani, iar el – 17.
Este o poveste de dra goste deosebită de altele, precum deosebit a
fost şi rămâne Alexei: un om blând, cuminte, romantic, pasionat de
muzică şi poezie”.

Aşa a pornit a depăna Larisa firul poveştii. Ajunsă la 54 de ani, cu
doi copii aşezaţi la casele lor, cu un soţ dur pe care nu l-a iubit
niciodată, ea trăieşte cu amintirile primei iubiri şi e convinsă că Alexei
nu a scos-o din suflet niciodată, aşa cum nu l-a scos nici ea.

A venit nenorocirea aceasta peste
noi și nu știm ce să facem. Unii ne
lamentăm și ne gândim la sfârșitul
lumii și la prezicerile lui
Nostradamus. Alții ne dăm viteji în
vorbe și declarăm ritos că nu ne
temem de nimic, dar în adâncul nos-
tru numai noi știm ce este. Cei mai
mulți tăcem, privim în jur și nu ne
vine să credem. Știu că nu există
cineva cu vreo soluție miraculoasă
pentru a ne face optimiști în aceste
zile. Ne gândim la ce este mai rău, ne
uităm la cei care sunt (deocamdată!)
mai loviți decât noi, ne cufundăm în
gânduri sumbre.

Evident, avem și câteva remedii,
unele doar paliative. Râdem la primirea
unor glume și filmulețe pe mail sau pe
WhatsApp și mai ieșim din încordare.
Râdem, dar nu e întotdeauna râsul nos-
tru. Totuși, râsul ține de esența umană,
este tipic omenesc și a salvat lumea de
la multe rele. Se spune că Aristotel a
avut un tratat despre râs, pe care biseri-
ca occidentală ar fi încercat să-l oculteze
și să-l condamne, fără să reușească.
Apoi, ne gândim că nu este prima
catastrofă planetară prin care trece
omenirea. Au fost răciri sau încălziri
bruște de climă, au fost molime
ucigătoare, de la Ciuma Neagră care a
omorât, pe la jumătatea secolului al XIV-
lea, între 30-60% din populația Europei,
până la Gripa Spaniolă de la finele
Primului Război Mondial, care a ucis mai
mulți oameni decât însuși războiul. Și, de
fiecare dată, viața a învins. Sigur că a
învins pentru cei rămași și nu i-a mai
putut învia pe cei duși dintre noi, pe cei
dragi ai noștri, lăsându-ne cu speranța în
obșteasca înviere… Dar ne mai gândim,
în aceste zile, și la altele și ne încurajăm
cu vorba noastră, salvatoare de multe
ori, că în tot răul este și un bine. De când
oare nu am mai respirat, mai ales în mar-
ile orașe, un aer mai curat? Deocamdată
ne putem plimba pe jos – fiindcă
Dumnezeu ne-a dat picioare ca să
umblăm cu ele și nu să le punem doar pe
pedala de accelerație a mașinii ori să le
îndreptăm obligatoriu spre ascensoare –
prin locuri mai ferite, pe cărări demult
uitate și ocolite.

Am trecut mereu grăbiți pe lângă edi-
ficii și nu am văzut un detaliu arhitectonic
original, nu am avut vreme să prețuim un
colț de stradă, o statuie sau un bust al
unui om odinioară faimos și azi uitat. De
când nu am mai avut răgazul să privim o
gâză care învie după iarnă, de când nu
am mai conștientizat versurile lui
Topârceanu cu puiul de muscă ieșit „ca
să-și usuce labele”? Poate că în serile
lungi, vom reuși și noi, ca Blaga, să
auzim (din nou ori pentru prima dată)
„cum bat în geamuri razele de lună”.
Poate că nu i-am mai ascultat demult pe
părinții și bunicii noștri, cu durerile lor, cu
poveștile lor de demult, cu obsesiile lor
de oameni bătrâni și bolnavi. S-ar putea
ca ideile lor fixe, sâcâielile lor, sfaturile
lor și chiar amintirile lor, gândurile nostal-
gice din viața lor trecută să ne ni se pară
dintr-o dată pline de farmec și de miez.
De când nu ne-am mai jucat în chip
serios cu nepoții ori copiii noștri, fără
grabă, în tihnă, cu sufletul deschis?

Iată că avem acum timp să ne punem
în pielea lor și să înțelegem că „bucuria

și iubirea lor este jocul”, că au nevoie și
ei de copilărie și că este așa de simplu,
de necesar să ne copilărim și noi
câteodată. Unii dintre noi ne mirăm că
vin românii acasă din depărtări și ne
gândim că ar trebui să rămână unde se
află. Da, comod și sigur pentru noi și,
poate, chiar pentru ei, așa ar fi, numai că
firea omenească nu se ghidează întot-
deauna după regulile rațiunii. Pe lângă
minte, avem și inimă, iar inima ne trage
la casa noastră, lângă ai noștri, lângă
aceia care ne pot înțelege „bucuria și
amarul”, dorul și durerea. Acum se vede
că globalizarea nu ne poate despărți de
„locul nașterii noastre”, că ne exprimăm
grijile mai bine în românește, chiar dacă
vorbim și engleză, franceză ori germană.
Inochentie Micu, trecut în lumea drepților
în 1768, la Roma, după aproape un sfert
de veac de exil, a cerut să fie îngropat
acasă, la Blaj, în așteptarea obșteștii
învieri, pentru că „nu poți învia cu-
adevărat decât din pământul patriei”.
Mulți au privit cu nepăsare această
dorință testamentară și au pus-o pe
seama unui om amărât, a unui om de
demult, care gândea după tiparele vieții
lui.

Iată că acele tipare se potrivesc și
astăzi, pentru că, în anumite privințe,
„nimic nu este nou sub soare” (nihil novi
sub sole). Trudiți de viața trepidantă,
vlăguiți de alergătura zilnică, dați afară
de prin trecătoarele slujbe, umiliți
câteodată pentru banul câștigat greu,
speriați de primejdia stingerii printre
străini, românii iau calea țării. Unii își dau
seama abia acum că odinioară, când
ispita câștigului substanțial i-a putut orbi,
au hulit țara, în loc să se supere doar pe
oamenii nemernici, pe instituții nevol-
nice, pe împrejurări nefaste. De câte ori
nu am auzit persoane (de succes sau
nu) care spuneau că nu mai au nevoie
de România, că s-au săturat de România
ori că nu vor mai reveni în România!
Sufletul nu se pliază, însă, după rațiunea
rece, după orgolii de moment și nici după
venitul material copios. Mulți ascultă
acum imnul național cu alte urechi, iar
unora „Balada” lui Ciprian Porumbescu
le dă altfel de fiori. Casa de acasă, oricât
de umilă ar fi, prețuiește acum mai mult
decât toți banii din lume. Vorba „să ne
ținem de neamuri” are, parcă, acum alt
înțeles. Iar asta se întâmplă – culmea! –
în mijlocul izolării la domiciliu spre care
suntem îndemnați. Ne izolăm desigur,
dar ne izolăm întru unitate, iar această
unitate constă și din familia cea mare
care este neamul nostru.

Ne socotim adesea mai proști decât
alții, mai necivilizați, mai inculți. Dăm
buzna în magazine, ne aprovizionăm
peste măsură, dăm din coate și zbierăm,
mințim că nu suntem infectați și că nu am
fost în zone de risc, ne purtăm irespons-
abil. Dar oare alții – puși în fața acestei
situații-limită – cum fac? Oare sunt mult
mai buni, mai umani, mai solidari? Nu
sunt astfel întotdeauna și nu toți! Am
văzut cozi imense la Londra sau la Los
Angeles, am văzut îmbrânceli, insolențe
și prefăcătorii la Paris ori la Madrid.
Oamenii sunt oameni peste tot, cu bune
și cu rele. Popoarele nu sunt, însă, bune
sau rele, morale ori imorale, egoiste sau
generoase, ci numai oamenii sunt așa.
Nu este momentul să ne lamentăm, ci

trebuie să ne adaptăm cât mai bine
împrejurărilor și să mergem înainte.

Haideți să considerăm că, în mijlocul
acestui rău imens, am câștigat în comu-
nicare, în dialog și în omenie.

Văd zilnic români care se duc să
hrănească alți români, care împart hrană
și măști, care duc vitamine pentru
întărirea imunității organismului, care au
grijă de animalele de companie rămase
singure. Aceștia trebuie prețuiți și
încurajați. Văd și români nepăsători,
egoiști, sperjuri sau cinici, iresponsabili
sau răi. Aceștia trebuie veștejiți și
pedepsiți.

Legile curente și cele excepționale,
regulile de viețuire și de conviețuire nu
se discută, ci se aplică. Nu este acum
momentul să fim originali, să ne exhibăm
orgoliile și inițiativele, să încercăm să ne
„descurcăm”. E drept că „românul s-a
născut poet”, dar acum, în viața publică,
trebuie să domnească legea și ordinea,
nu „poezia”. Pe de altă parte, românii (ca
și italienii) nu sunt nemți ori elvețieni și
nu au în spate o istorie întreagă de
civism și democrație liber consimțită. Aș
vrea să văd oameni politici care să
explice starea aceasta de urgență pe
înțelesul tuturor, să nu vorbească doar în
sentințe, de la înălțimea podiumului lor
de șefi, să nu se sfiască să pună și o
lacrimă între slove (cum ar fi zis Goga),
să nu-și ascundă vorba tremurată, să ne
arate că trăiesc drama noastră și că
împărtășesc speranța noastră. Vorba
dulce, dar fermă poate muta munții din
loc. Să fim blânzi, buni cu medicii (și per-
sonalul medical) și cu învățătorii (de
toate gradele). Primii ne vindecă
trupurile vlăguite de boală, iar ceilalți ne
vindecă sufletele, duc educația mai
departe, cultivă încrederea în om și
umanitate.

Am vrea (mai ales acum) să-i simțim
și pe politicieni ca fiind de-ai noștri, cu
spaimele și cu credințele noastre, cu vor-
bele noastre simple. Dar, în plus, dincolo
de toate aceste naivități ale mele, ei mai
au o datorie: să ia măsuri bune, să aibă
alura de lideri, să-și conștientizeze rolul
de elite, ca să ne poată insufla încredere
și speranță. Dacă nu pot sau nu știu să
facă acest lucru, atunci este grav, căci
poporul acesta are nevoie de ghidaj bun,
de călăuze potrivite.

Altminteri, „bucuroși le-om duce
toate”, pentru că ne știm trecători și vul-
nerabili. Suntem trestii gânditoare, cum
zicea Blaise Pascal, și ne purtăm ca
atare, cu umilință și cu semeție în același
timp, în căutarea echilibrului. Dacă nu o
facem mereu, înseamnă că avem mari
carențe în educație, că nu am făcut
școală cum se cade, că am rămas la un
stadiu de ființă inferioară. Criza aceasta
neașteptată ne-a învățat ce să prețuim în
viață, cum să separăm valorile de nimi-
curi, ce mare avere este bogăția suf le -
tească. Alergăm clipă de clipă după slu-
jbe bănoase, căutăm să trăim în mare
confort material, ne ascundem adesea
adevăratele sentimente și acum ne dăm
seama ce bogăție avem în noi și cum am
putea să revărsăm această bogăție spre
semenii noștri. Poate că, după această
grea încercare, ne vom rândui altminteri
viața individuală și socială, ne vom trezi
să fim mai buni și mai drepți, ne vom
revărsa preaplinul sufletului spre lume și
spre țară, adică spre colțul nostru de
lume, pe care nu-l iubim pentru că este
perfect (nu este!), ci pentru că este
(încă) al nostru”.

► Prilej de metidaţie

Prof. Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române:

Gânduri la vreme de restriște


