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Sursa : MECANICII’61, Anul 16, # 167, septembrie 2020 EE                       Radu GRUIA  

 

 
”Opriți timpul !” ei bine desi a fost titlul unui șlagăr la modă  cîndva, nu se 
oprește ! Păcat ! Ar fi fost interesant dacă s-ar fi oprit totuși. Rămâneam și noi, 
ca într-un ”stop cadru” , în ipostaze aleatorii, dar pe care acum ni le 
rememorăm nostalgic…..Atenție nu mă refer strict la pandemie ! 
Dar pentru că veni vorba, acestă conspirație diabolică, la nivel mondial, pare 
că se simte bine , însinuându-se brutal în viața  unei fracțiuni în creștere 
continua  din populația terrei. Mă oprec aici, fiind perfect conștient de 
dimensiunea fantastică, fără precedent, a scenariului conform  căruia  rulează 
acest adevărat film de groază. 
Cred că de fapt, acum, după 5 luni de aplicare este timpul să încerc să evaluez 
(mă feresc să spun constat) efectele sale  asupra noastră ,care facem parte, 
prin natura firească, din segmentul de populație vârstnică (+65 )vizat de 
măsurile restrictive aplicate la nivel mondial. Evident mă voi referi la cele de 
remarcat dintre efectele pe care le pot surprinde   în calitate de simplu spectator 
al emisiunilor TV 
 

• Astfel,  o primă constatare este  că  nu  s-a putut stabili un accord asupra 
provenienței corona virusului Covid 19; în schimb  ipoteza că acesta ar fi 
suferit mutații din mediul animal (Liliecii din WuXan) nu a fost confirmată 
științific. 

• Apoi nu s-a putut justifica credibil viteza de contaminare, practic a întregii 
planete, de către acest virus. De exemplu, nu fost formulată nici-o 
explicație  a apariției rapide a virusului din WuXan, de pildă în Italia, întru-
un interval de timp neverosimil de scurt și cu efecte devastatoare. 

• Atitudinea ambiguă a OMS referitor la stabilirea și aplicarea vaccinului 
anti Covid 19 ; desi mai multe țări (China, Franța, Israel, România,etc.) 
și-au anunțat official capacitatea și dorința de a pune la dispoziție 
vaccinul respectiv,  acțiunea  a fost tergiversată sistematic. Astfel s-a 
ajuns  la situația în care Rusia a anunțat oficial că a început, unilateral, 
vaccinarea populației contra Covid 19. 

• Desigur,  absolut firesc, multe țări, inclusiv RO, au adoptat măsuri de 
urgență menite a limita cosecințele nefaste ale extinderii necontrolate a 
contaminării cu noul virus. Metoda folosită a fost,în general, introducerea 
stărilor de urgență sau de alertă, pe durată limitată. Aceste acte 

”Poți să prostești unii oameni tot timpul și toți oamenii un timp, dar nu poți să prostești 
toți oamenii tot timpul” 

(Abraham Lincoln) 
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legislative, au avut însă consecințe, de multe ori dramatice,asupra vieții 
de fiecare zi a întregii societăți civile, indifferent de țara respectivă.  

         După opinia mea, una dintre problemele importante care ridică însă 
         semne de întrebare, este lipsa celor mai elementare mijloace de control 
         asupra veridicității declarațiilor autoritățlior, în baza cărora acestea și-au   
         justificat hotărările respective. 
         Modul de descriere al efectelor contaminării a fost comunicarea de   
         cifre de natură să ilustreze sucint evoluția zilnică a stării de contaminare. 
         (nu le menționez deoarece Dvs, vreți- nu- vreți luați cunoștiință de ele din 
         emisiunile zilnice de știri ale posturilor TV). 
         Ei bine,întrebarea cum se asigură corectitudinea modului de stabilire a 
         acestor cifre? Pe ce baze ? 
        - Cea mai important cifră pentru stabilirea  măsurilor de control al extinderii  
         pandemiei este, desigur, cifra zilnică de infectări confirmate, comuni- 
         cată oficial zilnic. Normal.OK ! 
         Dar,firesc în baza respectivei cifre se elaborează prognoze !Aici intrăm 
         în ceață ! Modul de elaborare (în principiu) al acestora rămâne la 
         latitudinea exclusivă al autorităților. Cu alte cuvinte crede și nu cerceta ! 
         Bine,bine dar măsurile restrictive  – de la ordonanță militară la stare 
         de alertă – au fost adoptate tocmai în baza acestor prognoze! 
         Și atunci, nu cumva apare pericolul încălcării drepturilor constitutionale 
         ale populației ? 
         - Altă cifră este numărul de decese  înregistrate zilnic.  Cum   se stabi- 
         lește acest număr dacă OMS a interzis oficial efectuarea  autopsiei în 
         cazul deceselor declarate de Covid19? 
         După cum se cunoaște,stabilirea  cauzei decesului este obligatorie  și 
         menționată  în certificatul de deces sub semnătura medicului anatomo- 
         patolog .Cum  poate fi  respectată această prevedere  în lipsa 
         autopsiei  legale pentru stabilirea cauzei decesului? 
Cu certitudine rămân  multe întrebări  referitoare la aspecte diverse ale aplicării 
actetelor normative elaborate de autorități și aplicarea acestora. 
Doresc însă să fie clar: nu formulez nici-un fel de acuze. Pentru acuze, sunt 
necesare dovezi. De unde ? Eu mă declar doar sceptic. Asta înseamnă, că nu 
cred chiar orice ! Este, pe scurt și dacă îmi permiteți, ce vă recomand și DVS ! 

 Clik pentru cuprins 
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Sursa : MECANICII’61, Anul 16, # 167, septembrie 2020 EE                      Artemiu VANCA         

Am avut surpriza să-l aud pe unul dintre colegii noştri, „persoană importantă, nu spui cine e”, 
care a citit toate episoadele  „Jurnal de pandemie” publicate de mine în revista noastră, adresându-
mi-se: „Regret să constat că resimți o asemenea frică față de așa zisa  pandemie. La dracu’ cu 
Pandemia!”. Am rămas consternat! E posibil să nu creadă cineva în pandemie când azi, 10.08.2020,  
când încep să scriu cel de al şaselea  episod al serialului, situaţia pe mapamond este următoarea:  

• Total infectaţi: 20.071.803 
• Total decedaţi: 734.784 
• Total cazuri active : 6.407.005 
• Total cazuri critice (la ATI): 64.700  

 

 
Cu excepţia Antarticii, virusul s-a răspândit în toată lumea. 

 
Cum dracu să nu fii speriat? Cifrele cresc în fiecare zi. În multe ţări, printre care şi România, 

sistemul sanitar abia mai face faţă. Nu mi-e frică că m-aş putea infecta, pentru că mă păzesc, 
respectând recomandările care ni se fac, dar  mă deranjează profund că pandemia continuă, iar noi nu 
facem tot ce depinde de noi ca ea să înceteze.  Mă deranjează pentru că mi-a dat peste cap programele 
şi tabieturile, pentru că nu mă lasă să trăiesc cum aş vrea. A trebuit, ca şi voi, să stau mult timp în 
casă, perioadă în care am pus pe mine câteva kilograme de care acum mă străduiesc acuma să scap. 
Aniversarea mea de 84 de ani mi-am sărbătorită în casă, doar eu şi Ani. Nu m-au putut vizita copiii 
şi nici eu pe ei. Mi-a murit cuscrul şi nu m-am putut duce la înmormântare. N-am mai putut merge la 
spectacole.  M-am văzut obligat  să-mi anulez două excursii în străinătate, pentru care plătisem 
avansul, şi sunt pe cale să mi-o anulez şi pe cea de a treia, nu m-am mai întâlnit lunar cu voi, cum mă 
obişnuisem, şi ar mai fi şi altele. Mă străduiesc să vă conving pe voi, pe cei care aveţi îndoieli, să 
luaţi în serios pandemia şi să respectaţi recomandările care ni se fac, dacă vreţi să ne mai vedem. 
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Suntem bătrâni, suferim fiecare de una sau mai multe afecţiuni şi o infectare ne-ar putea fi fatală. 
Aveţi grijă de voi! 

Ca să caracterizez situaţia pandemiei din ţara noastră, m-am gândit să citez titluri ale unor 
articole din ziarul „Adevărul” de pe prima şi a doua pagină a lui, referitoare la această molimă, 
devenită vedetă, şi să adaug, la unele dintre ele, impresiile proprii. 

2.08.2020: „Masca de protecţie, obligatorie în 16 judeţe, dar după „folclorul” local”. Asta 
înseamnă să nu transformăm masca într-un accesoriu pentru bărbie, gât sau cot al uneia dintre mâini. 
Noi, românii, şi poate nu numai noi, am transformat masca de unică folosinţă în una refolosibilă până 
se murdăreşte sau se rupe. În felul ăsta ocrotim şi bieţii viruşi şi le mai dam o şansă, pe care ei n-o 
ratează. 

„4.08.2020: „Cum fentează românii sistemul ca să se testeze gratuit şi să plece în vacanţă”. 
 „Românii este şmecheri!” Ei respectă principiul: legile sunt nişte bariere, pe care leii le sar, 

vulpile trec pe sub ele şi doar boii se opresc în dreptul lor. 
5.08.2020 „Epidemiologii atrag atenţia că şcolile nu pot fi deschise oricum: copiii sunt 

purtătorii unei cantităţi foarte mari de virus” .  
După părerea mea, guvernul a gândit bine sistemul în care se va desfăşura noul an şcolar. 

Scenariile verde, galben şi roşu, pe care le-a conceput, le găsesc raţionale.  Se găsesc însă mulţi 
chichiricioşi, care impută acestora o mulţime de hibe. Poate că nici dacă fiecare elev, odată ajuns la 
şcoală, ar fi pus într-un borcan, nu i-ar mulţumiţi. Asta, în tip ce în timpul lor liber elevii nu ţin cont 
de pandemie în nici un fel. Nu vor ţine cont de ea nici în recreaţii. 

 

                               
 
6.08.2020: „Inconştienţă la superlativ: bairam cu COVID de la Vaslui la Costineşti”.  
E tocmai ce vă spuneam: elevi suspecţi de infectare cu coronavirus, şi cu simptome de infectare, 

pleacă la mare ca să infecteze şi pe alţii. Câtă „generozitate”! 
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7-9.08.2020: „România, pe locul 2 în Europa la numărul de noi infectări cu SARS-CoV2. 

Numai Rusia ne depăşeşte”.  
N-ar fi fost în regulă dacă pierdeam un loc fruntaş în Europa când e vorba de-o trăsătură 

negativă! 
10.08.2020: „Răscoala anti-mască a lui Cristi Puiu”; „CTP: „O măgărie agitatorică”  
Masca e unul dintre puţinele noastre  mijloacele de apărare contra infectărilor. Să o desconsideri 

e o prostie, iar să îndemni pe alţii să renunţe la ea, e o crimă. Nu mă aşteptam la o asemenea „măgărie” 
din partea unui regizor deştept şi talentat. E o dovadă că pandemia ne poate lua şi minţile. 
 

 
                               Cristi Puiu                                             Cristian Tudor Popescu 
 

Toată lumea e convinsă că virusul SARS-CoV-2, cel care a provocat pandemia de COVID-19,  
nu va dispărea curând şi că noi va trebui să ne obişnuim să convieţuim cu el şi că, în acelaşi timp, nu 
ne mai putem permite să luăm măsuri foarte drastice, cum ar fi statul în casă şi interzicerea 
deplasărilor, suspendarea spectacolelor şi a întrecerilor sportive pentru că, în primul caz,  ele ar pune 
pe butuci economiile naţionale şi pe cea mondială, iar în al doilea caz, ar duce la sălbăticirea noastră. 
La noi, societăţile comerciale şi-au reluat activitatea, s-au permis spectacolele în aer liber cu număr 
redus de spectatori şi întrecerile sportive, fără spectatori. La Teatrul de Vară din Parcul Naţional, de 
lângă mine, au loc săptămânal concerte, iar ligile 1,2, 3 şi 4 de fotbal şi-au desemnat câştigătorii: CFR 
Cluj a câştigat Liga 1, iar UTA şi FC Argeş au revenit, după mulţi ani, în prima ligă.  Spre bucuria 
mea,  mare amator de tenis, s-au reluat şi circuitele WTA, fără spectatori sau cu spectatori puţini, pe 
care eu le văd la televizor. S-au reluat şi excursiile externe în ţările care ne permit accesul românilor 
fără să ne oblige la statul în carantină după sosirea pe teritoriul lor, din păcate doar câteva. 

11.08.2020: „Efectele pandemiei: exporturi prăbuşite şi fabrici închise”; „Coronavirusul 
loveşte şi Liga Campionilor: Atletico tremură” 

Azi, în turneul de tenis de la Praga, Simona Halep a jucat cu Polona Hercog din Slovenia,. După 
cinci luni de zile de când n-am mai văzut-o jucând era cât pe aici să fac infarct. Am sărit în sus, am 
ţipat, am înjurat, am dat cu ceva de pământ, şi numai aşa a putut câştiga, chinuit, Simona, cu 6:1, 1:6, 
7:6, după ce ratase şase mingi de meci. Acesta este unul dintre efectele revenirii la normal. Ce liniştit 
eram în perioada de Stare de Urgenţă! Bine că nu se mai repetă. Mai mulţi jucători de fotbal, de la 
noi şi din alte ţări s-au infectat cu coronavirus după ce au reînceput să joace. 
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Simona Halep 

 
12.08.2020; „România, în alertă (am ajuns la 63.762 infectări, şi 2764 de decese n.n.)”; „Fake 

news-urile despre COVID-19 ucid, la propriu”  
S-au identificat 2.311 de astfel de informaţii  false legate de COVID.19, publicate în 87 de ţări. 

Cine, lua-i-ar dracu, stau în spatele lor? Nişte dobitoci! 
„Halep, joc ruginit, succes chinuit”. Acesta este un titlu de articol referitor la jocul Simonei 

care m-a înfuriat şi mine. 
În afară de faptul că nu toată popolaţia ţării respectă recomandările oficialităţilor, o cauză 

dovedită a răspândirii infecţiilor este lipsa de profesionalism al unor cadre medicale, lipsa de măsuri 
suficiente de protecţie în azile şi spitale, bâlbe ale autorităţilor. 

Azi a avut loc în Parlament o audierea primului-ministru privind măsurile luate de combatere a 
pandemiei şi alte probleme. Politicienii au pus vina unii pe alţii, iar hoţii au strigat: „Prindeţi hoţii!” 

13.08.2020: „Marea hoţie pe timp de pandemie” 
 Un raport preliminar al Curţii de Conturi a pus în evidenţă prejudicii uriaşe în perioada 

pandemiei, comise cu prilejul unor achiziţii. Achiziţiile au fost făcute de diverse societăţi comerciale 
la comanda Guvernului sau a autorităţilor locale. Să vedem ce va răspunde raportul definitiv, după ce 
cei incriminaţi se vor apăra. 

 „Scenariu alarmant: Peste o lună vom avea un număr dublu de cazuri COVID-19”; „vizitele 
la stomatolog cresc riscul de infectare cu COVID_19” 

Acest scenariu mă sperie. Se vede că situaţia se „ameliorează” din ce în ce mai prost! Totuşi, 
nu cred că se va întâmpla asta. 

14-16.08 2020: „Numărul cazurilor noi de infectări cu SARS-CoV-2 explodează. Tot mai mulţi 
pacienţi fără comorbidităţi pierd lupta pentru viaţă” 

În ultimele 24 de ore s-au înregistrat 1454 de noi infecţii, din 22649 de teste efectuate, şi 53 de 
decese. Fire-ar al dracului! Câte însă s-ar fi putut înregistra dacă nu s-ar fi luat măsurile hulite de 
unii? 

Simona Halep a câştigat turneul de la Praga: a pornit greu dar a câştigat în stil de campioană. Îi 
cer scuze pentru faptul c-am bombănit-o. 

15.08.2020: Azi e Sfântă Mărie. În Bănişor, satul meu natal, se serbează hramul bisericii şi Ziua 
Satului. E prima oară în ultimii 20 de ani când lipsesc de la eveniment. 
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                                                      Biserica din Bănişor 
 
17.08,2020: „România e din nou în stare de alertă. Când ne-am putea relaxa?” 
Ştie cineva să răspundă la această întrebare? 
18.08.2020: „De ce creşte numărul cazurilor grave de dezinfectări cu SARS-CoV-2” 
Unii politicieni doresc ca lumea să se îmbolnăvească, este concluzia la care au ajuns medicii. 

Nu ştiu dacă este tocmai aşa, cert este însă, că politicienii noştri n-au pus umăr lângă umăr în lupta 
cu pandemia. 

Am reuşit să termin cartea „Caragiale. Scrisoarea pierdută” pe 
care Mihai, fiul meu cel mare, mi-a transmis-o, cadou de ziua mea. E 
vorba de viaţa romanţată a scriitorului. V-o recomand.  

Vlad, fiul cel mic (52 de ani), mi-a făcut cadou un cântar, pe care 
încă nu l-am primit. M-am cântărit cu al meu - antic vechi şi dedemulut 
-, şi am constatat că de la ieşirea din starea de urgenţă şi până în prezent, 
am slăbit şase kilograme.  Aproape mi-a dispărut burta! E cea mai 
notabilă performanţă a mea din această perioadă!Vreţi să şiţi cum am 
făcut? Am mâncat mai puţin şi am făcut mai multă mişcare. 

19.08.2020: „Tsunami de noi cazuri de coronavirus în 19 ţări 
europene” 

 Recrudescenţa infectărilor cu coronavirus nu are loc doar în 
România ci este o caracteristică aproape generală, după renunţarea la 

stările de urgenţă şi relaxarea măsurilor de protecţie. Să ne bucurăm că moare şi capra vecinului? 
Propun să n-o facem. 

Criză mare de plasmă! Cei care au fost infectaţi cu coronavirus şi s-au vindecat nu se înghesuie 
să doneze plasmă, chiar dacă li s-au creat anumite avantaje şi li se dau recompense.  Foarte trist că 
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există atâta indiferenţă şi egoism din partea unor persoane care s-ar fi putut să aibă chiar ele nevoie 
de plasmă! Nu ne face cinste un astfel de comportament! E lipsă de omenie. 

20.08 2020: „Din nefericire, revenim la peste 1.400 de cazuri noi pe zi” 
Au loc infecţii în serie în centrele sociale. Virusul e adus acolo din afară, de personalul medical 

sau administrativ al acestora. Nu s-au luat măsurile necesare pentru a le preveni. 
21-23.08.2020: „O mutaţie a virusului, de 10 ori mai contagioasă, circulă şi în România” 
Asta ne mai lipsea! Nici Dumnezeu nu ţine cu noi.  
În  ziua de 21 august a avut loc, fără spectatori,  finala Ligii Europa la fotbal: F.C. Sevilla – 

Internazionale Milano 3:2. Pe 24 august a avut loc finala Ligii Campionilor la fotbal, tot fără 
spectatori,  între Bayer Műnchen şi Paris Saint Germain, câştigată de nemţi cu scorul de 1:0. Am 
resimţit cele două finale ca pe nişte semne de revenire la normalitate. Începem să ne împăcăm cu 
existenţa noului coronavirus şi găsim modalităţi ca să convieţuim cu el. N-avem încotro! 

24.08.2020:  
Un şantier de construcţii din Bucureşti a devenit cel mai mare focar de infectări cu coronavirus 

din ţară. Există şi lângă mine un şantier. Primăria Sectorului 3 construieşte „cea mai mare parcare 
publică din România: DECEBAL PARKING”. E amplasată sub Bulevardul Decebal, va avea 750 de 
locuri de parcare, spălătorie şi vulcanizare auto. Lucrările au demarat la începutul anului trecut şi ar 
trebui să se termine în ianuarie anul viitor. Înconjor aproape zilnic şantierul, ca să fac mişcare şi să 
văd cum evoluează lucrările. Pe el lucrează foarte mulţi asiatici, fără nici cea mai mică măsură de  
protecţie antivirus vizibilă şi n-am continuat să mă mir că, până-n prezent, n-a avut loc nicio infectare, 
sau nu s-a comunicat nici una Odată cu construcţia parcării se amenajează foarte frumos şi trotuarele 
de pe bulevard. Iată câteva aspecte: 

 

 
Trotuarul dalat, cu pomi proaspăt plantaţi, stâlpi noi de iluminat, cu pistă pentru biciclete, 

bănci şi terase 
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20.08 2020: „Din nefericire, revenim la peste 1.400 de cazuri noi pe zi” 
Au loc infecţii în serie în centrele sociale. Virusul e adus acolo din afară, de personalul medical 

sau administrativ al acestora. Nu s-au luat măsurile necesare pentru a le preveni. 
21-23.08.2020: „O mutaţie a virusului, de 10 ori mai contagioasă, circulă şi în România” 
Asta ne mai lipsea! Nici Dumnezeu nu ţine cu noi.  
În  ziua de 21 august a avut loc, fără spectatori,  finala Ligii Europa la fotbal: F.C. Sevilla – 

Internazionale Milano 3:2. Pe 24 august a avut loc finala Ligii Campionilor la fotbal, tot fără 
spectatori,  între Bayer Műnchen şi Paris Saint Germain, câştigată de nemţi cu scorul de 1:0. Am 
resimţit cele două finale ca pe nişte semne de revenire la normalitate. Începem să ne împăcăm cu 
existenţa noului coronavirus şi găsim modalităţi ca să convieţuim cu el. N-avem încotro! 

24.08.2020:  
Un şantier de construcţii din Bucureşti a devenit cel mai mare focar de infectări cu coronavirus 

din ţară. Există şi lângă mine un şantier. Primăria Sectorului 3 construieşte „cea mai mare parcare 
publică din România: DECEBAL PARKING”. E amplasată sub Bulevardul Decebal, va avea 750 de 
locuri de parcare, spălătorie şi vulcanizare auto. Lucrările au demarat la începutul anului trecut şi ar 
trebui să se termine în ianuarie anul viitor. Înconjor aproape zilnic şantierul, ca să fac mişcare şi să 
văd cum evoluează lucrările. Pe el lucrează foarte mulţi asiatici, fără nici cea mai mică măsură de  
protecţie antivirus vizibilă şi n-am continuat să mă mir că, până-n prezent, n-a avut loc nicio infectare, 
sau nu s-a comunicat nici una. 

 

 

 

În acest perimetru s-a amenajat, la parterul şi mezaninul unui bloc, şi se va inaugura în curând,  
„Muzeul Copiilor” (clădirea din ultimul plan) 

 
26.08.2020: Statisticile arată că la nivel de săptămână, în ultimele trei numărul de infectări e în 

scădere. Un sâmbure de speranţă a încolţit în noi. Doamne ajută! 



12                               Foaie  de suflet lunară a Asociaţiei “Promoţia ’61 MECANICĂ”                    
 

Titlu de articol  lămuritor, legat de „pericolul” redeschiderii şcolilor: „ Eu, ca pediatru, sunt mai 
îngrijorat de dascăli şi de bunicii care-i aduc şi-i iau de la şcoală, nu de ceea ce vor face copiii”, 
declară doctorul Mihai Craiu. 

27.08 2020: Una caldă(cea de ieri), alta rece (azi): record de infectări în 24 de ore: 1504. Sper 
să nu-l depăşim. 

29.08.2020:  Cu 85.833 de infectări cu coronavirus România a depăşit China, deşi ca număr al 
populaţiei suntem de şaizeci şi şapte de mii de ori mai puţin decât ei! Am urcat pe locul 34 în lume şi 
8 în Europa ca număr de infectări. 

31.08.2020: Situaţia la sfârşitul lunii:  
• Număr total de infectări:               87.540 
• Total decedaţi   3.621 
• Cazuri active la zi 46.050 
• Total vindecaţi 37.869 
• Cazuri critice la zi (ATI)      506 
• Numărul total de teste              1.802.946 
 

 
 

 

 
Infectări, active, vindecaţi, decedaţi, de la începutul pandemiei. Curbele urcă îngrijorător! 
 

 
Situaţia infectărilor zilnice de la începutul pandemiei. Curba are o cocoaşă mică şi o jumătate de 

una mare. 
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Sursa : MECANICII’61, Anul 16, # 167, septembrie 2020 EE     Trimitere Artemiu VANCA  

    
E al cincilea an de carantină. Probabil e aprilie. N-am de unde să știu clar de când s-au interzis 

calendarele și foarte bine că le-au interzis. Socotitul timpului dădea o stare neplăcută de așteptare, și 
stările neplăcute scad sistemul imunitar. Atât așteaptă virusul. 
                                                                          * 
         Sigur nu e marți, pentru că l-am întrebat pe vecinul de la P2, et4, balcon colț stânga, ce zi e și a zis 
că e marți. Mă urăște și dacă zice că e marți, sigur nu e marți. 
                                                                         * 
          Au zis la televizor că virusul a suferit din nou mutații și atacă oamenii cu temperament rebel, de 
aceea vor fi identificați și duși în centre speciale de carantină. Ce bine că nu sufăr de asemenea deviere 
periculoasă de comportament. Sper să îi salte repede până nu infectează și pe alții. 
                                                                          * 
          Milițienii îl bat în fața blocului de o oră pe vecinul de la unu. Eu i-am zis să scrie pe declarația de 
dus gunoiul în detaliu ce tip de gunoi duce, dar el a zis că nu contează. Uite că contează! Așa îi trebuie, 
dacă nu își ia responsabilitățile în serios. De unde să știe bieții milițieni dacă se îndrepta spre 
tomberonul de menajer sau spre cel de reciclabile? 

* 
           Au zis la televizor că perioada de carantină se va termina foarte curând. Asta cred că înseamnă 
maxim 2-3 ani. Sunt atât de fericit încât mă duc pe balcon să cânt imnul. 
                                                                          * 
          Voiam să cânt doar prima strofă, dar P2 et4 a scos telefonul să mă filmeze așa că l-am cântat cap 
coadă, sperând că o să-l pună pe net să vadă toți cetățenii ce atitudine pozitivă am. La final mi-a arătat 
că nu mă filma și doar se prefăcea că mă filmează ca să-mi dea emoții. 

* 
          Măcar cumva le-am dat avânt milițienilor să-l bată mai cu spor pe vecinul de la unu. Mă bucur că 
ajut corecția de atitudini periculoase. Dacă nu erau oameni ca vecinul, care să nu ia declarațiile în serios, 
ieșeam de mult din carantină. 
                                                                           * 
         Se întâmplă ceva foarte distractiv într-un balcon de la C6, fațada vestică. Nu am nici o fereastră 
bună în direcția aia, dar P2 et4 are și îl văd cum se uită și râde de vreo oră. Râde de-i dau lacrimile. Mă 
uit la el și, din fericire, nu îmi pot imagina ce poate să vadă de îl împlinește în așa hal. Imaginația bogată 
a fost depistată de anul trecut că favorizează boala și mă bucur că nu sufăr de asemenea deviere 
periculoasă de personalitate. 

* 
           M-am aplecat peste balcon să văd ce se întâmplă la C6 și am căzut din balcon. Din fericire mi-a 
amortizat căderea copacul din fața blocului și vecinul de la unu, care încă zăcea într-o baltă de urină. 
Milițienii de serviciu, înțelegând că a fost un accident, m-au bătut foarte moderat. Am doar o mână ruptă 
și mi-o pot trata singur acasă. Bine că nu m-au dus la spital. Nimeni care ajunge la spital nu se mai 
întoarce acasă. 

* 
           Cu toate că am o mână ruptă, am aplaudat înainte de culcare muncitorii esențiali, cei care ne 
livrează mâncare la ușă, ne asigură curent, gaz, internet și apă: tot ce are nevoie un om modern ca să nu 
iasă din casă. Și evident doctorii și polițiștii. Ei sunt adevărații eroi. E important să menții o atitudine 
pozitivă, pentru sistemul imunitar. 
 
           Jurnal de carantină (II) 
           Astăzi o să fie o zi proastă. La 3.43 l-am auzit prin perete pe vecinul de la etajul 1 tușind. N-am 

  JURNAL DE CARANTINĂ 2025... 
                       (umor negru) 

                                            Curtoazia  Şerban Derlogea, – 
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mai putut să dorm din momentul ăla. Sper că s-a înecat cu mâncare sau apă și de-aia a tușit. Doamne-
ajută să nu-l taie iar tușitul că o încurcăm toți. 

* 
           A venit coletul! În sfârșit! Nu pot spune clar când am dat comanda de când s-a interzis măsurarea 
timpului din motive de moral, dar țin minte că era vară și acum e primăvară, deci s-au mișcat repejor. 
Nici chiar repede, dar repejor. Am interacționat cu curierul după protocol. A sunat la ușă, s-a dat 5 metri 
în spate, a așteptat să deschid. L-am salutat, m-am dat 5 metri în spate, el a avansat, a lăsat coletul și s-a 
retras 5 metri. Am avansat eu, am luat coletul, am lăsat banii și m-am retras. Apoi a avansat el, a luat 
banii, a lăsat chitanța și s-a retras. A venit rândul meu să avansez, am semnat chitanța și m-am retras, 
apoi a avansat el, a luat chitanța, m-a salutat și s-a retras. Amândoi ne-am scos mănușile și le-am ars 
unul în fața celuilalt, ca să concluzionăm standard interacțiunea. Pot să zic că a mers ca uns. 

* 
          E aici! Ultrabarrier 10 000, cea mai performantă mască de protecție facială a anului 2023! 5 
kilograme de aliaj de titaniu îmbrăcat în cauciuc hipoalergic. 4 turbine montate mandibular care filtrează 
aerul la 360 de grade. Buton de panică care-ți videază plămânii în caz că te-ai simțit expus. Vizieră 
magnetizată care respinge particulele de praf. O bijuterie tehnologică! Desigur, forțează puțin mușchii 
gâtului și trebuie să fii atent când întorci capul să pui frână, pentru că de la inerție se poate roti până 
trosnește gâtul, dar astea sunt mofturi, dacă luăm în considerare gradul de protecție oferit. 

* 
         12.44. Vecinul de dedesubt a tușit iar. Dacă îl raportez, ne ridică ăștia nivelul de carantină și n-o să 
mai avem voie să ieșim din bloc decât pentru dus gunoiul. Bonus, ne ridică nivelul de clor din apă de la 
0.01% la 0,05%. Iar iritații, iar ochi roșii, iar diaree. Dacă nu-l raportez, sigur îl raportează altcineva și 
dup-aia mă trezesc cu polițiștii la ușă, să mă întrebe de ce nu l-am raportat. Poate la prima tuse, aia din 
noapte am scuză. Pot să zic că dormeam și nu l-am auzit. Dar la 12.44? Bate la ochi. 

* 
         Am sunat la Direcția Denunțuri și l-am reclamat pe vecin pentru accesul de tuse, ca un cetățean 
bun. Bine că a venit masca azi și pot să dau o fugă până la cumpărături până ne închid ăștia blocul. 
Neapărat trebuie să cumpăr 5 litri de lapte gras. Am descoperit că atunci când ridică ăștia nivelul de clor 
din apă și încep să circule vaporii ăia de clor prin tot blocul, poți scăpa temporar de mâncărime și ochi 
roșii dacă îți torni lapte în ochi. Poate iau și un unguent mentolat dacă mai au ăștia, că iritațiile de piele 
sunt inevitabile. 

* 
La magazinul de proximitate căruia îi sunt desemnat m-am întâlnit cu tipul de la P2 Et4 și 

recunosc că nu am mai fost atât de invidios în viața mea. Avea pe față Ultrabarrier Extreme Pro, cea mai 
performantă mască de protecție facială a anului 2024. Sigur are pile la Ministerul Livrărilor de a primit-
o așa repede. Norocosul. E imensă. Aud de aici cum îi troznește gâtul și i se tasează vertebră cu vertebră 
la fiecare mișcare. Dacă și-ar pune o găleată pe cap acum, i-ar veni doar pe creștet, ca pălăriuțele alea 
evreiești. Se bălăngăne din tot corpul și îi pocnesc genunchii la fiecare pas dar n-are nici o grijă. Nu i se 
ghicește nici un colț de față pe sub mască, dar sunt sigur că se uită la mine cu superioritate, și pe bună 
dreptate. E un învingător. Tocmai a căzut pe spate și îl ajută trei oameni să se ridice. 

                                                                 * 
M-am trezit cu milițienii la ușă. Vești bune. Vecinul nu este bolnav. A semnat un contract de 

colaborare cu miliția și doar ne testa vigilența. Tușise intenționat ca să vadă dacă suntem cetățeni 
responsabili și-l raportăm. Sunt mândru de blocul meu. În afară de vecinul de la apartamentul 16, care 
știe toată lumea că e aproape surd, tot blocul a raportat accesul de tuse. Mă bucur că locuiesc într-un 
bloc de cetățeni exemplari. Ne-a dat la toți o insignă de merit și ne-a crescut cota de ieșiri din casă de la 
patru pe lună la cinci. Dacă ar fi toată lumea la fel de responsabilă ca noi, sunt sigur că am scăpa de 
virus în maxim 2-3 ani. Am cumpărat lapte degeaba.” 
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Oameni frumoși. Mihail Diaconescu. 

Mă întorc cu plăcere la anii de început ai editurii. Eram tânără - nici nu-mi dădeam seama 
cât de tânără eram pe la 50 și ceva de ani -, realizam cu Simona cărți valoroase, ne mergea 
bine și financiar. Erau puține edituri care tipăreau albume despre România și atât guvernul 
cât și unele bănci și camere de comerț cumpărau de la noi cărțI pentru acțiunile lor de 
protocol. 
Prin 1996 ne-am gândit să scoatem un album despre bisericile ortodoxe din România. 
Pentru asta trebuia să obținem aprobarea Patriarhiei. Ne-am adresat direct PF Teoctist. Am 
primit acordul cerut dar numai pentru bisericile Mitropoliei  Munteniei. Mitropoliile sunt 
independente, trebuia să ne adresăm fiecăreia în parte. N-a fost dificil, prelații Bisericii 
Române ne-au permis, rând pe rând, să fotografiem în incintele lăcașurilor de cult. 
Scrisoarea cea mai frumoasă, care ne-a mers la suflet, a fost a Mitropolitului Moldovei, 
Patriarhul de astăzi, PF Daniel. Păstrăm pe o scrisoare prețioasă binecuvântarea întărită cu 
semnătura sa în original. 
Am făcut o minunată deplasare în Iași, eu, Simona și o colaboratoare-fotograf Steliana. Pe 
vremea aceea noi nu eram dotate cu aparatele necesare acestei activități . Am primit cazare 
în căminul monahal Sf Gheorghe, care se află lângă biserica metropolitană. De aici avem 
una dintre cele mai dragi amintiri ale noastre – dangătul profund al clopotelor care ne-au 
luminat dimineața ”Ieșilor”.  Preotul care ne-a primit în biserică și ne-a descuiat ușa spre 
scara balconului, ca să putem fotografia mai bine naosul, parcă nu era altul decât șugubățul 
Ion Creangă, cu vorba lui blândă, încurajatoare.  
Bun, împrumutate sau cumpărate, sau făcute de noi, am strâns imaginile pentru album. Dar 
cine să ne scrie un text cu care să ne putem afirma pe piața editorială? 
Cu sufletul cât un purice l-am sunat pe d-l Prof. Mihail Diaconescu, afirmat déjà cu tomurile 
sale de Estetica Ortodoxiei și romancier cu zece romane în portofoliu, profesor universitar 
în țară și în Germania și redactor șef al unui ziar de cultură. 
Cine ar fi putut să-și închipuie cât de prietenește și în același timp de politicos ne-a ascultat 
cum ne bâlbâiam la telefon, încercând să-i cerem scuze că îl deranjăm… Ne-a invitat acasă 
la dumnealui, ca să înțeleagă mai bine ce fel de articol îi solicităm. TERRA MIRABILIS este 
prefața pe care a scris-o pentru album, acordându-ne astfel un pașaport pentru intrare în 
această lume mirifică a bisericii ortodoxe. Atunci am cunoscut-o și pe superba dumnealui 
soție, Corina Diaconescu, filologă și pianistă.  
Albumul a apărut în anul 1997. În anul următor am realizat și un CD aferent. CD-ul are și 
sonor, colinde interpretate de studenți la Teologie, sub conducerea d-lui Speteanu, despre 
care o să povestesc într-un alt articol. O sută de exemplare de albume și tot atâtea CD-uri 
au fost cumpărate de Patriarhie și oferite delegației care l-a însoțit pe Sfântul Papă Ioan 
Paul al II-lea în vizita sa din mai 1999 în România.  
Albumul a avut de la început versiune română-engleză – de atunci am realizat șapte ediții, 
cu versiuni în franceză, germană și spaniolă.  
A urmat în 1999 cea mai importantă realizare pentru noi a acelor ani, ISTORIA LITERATURII 
DACOROMANE - un tom de 800 de pagini, foarte apreciat în  lumea universitară. Lansarea 
în sala de concerte a palatului Cotroceni, arhiplină, a fost de neuitat (directoarea sălii era o 
fostă studentă a d-lui Diaconescu). 

   Rubrica Corinei 
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Firește că noi, ca editoare, am pătruns într-o lume necunoscută până atunci, de la care am 
aflat lucruri cu totul excepționale. Eu mi-am dorit să citesc măcar câteva pagini în original 
din operele autorilor prezentați în acel tom. Am insistat și în final am obținut concursul 
domnului Diaconescu, să găsim traduceri din acești autori – așa a apărut ANTOLOGIA  
LITERATURII  DACOROMANE în anul 2003. 
Colaborarea cu d-l Diaconescu a continuat. În anul 2004 am editat ediția II-a a romanului 
CULORILE SÂNGELUI, tipărit de Cartea Românească în 1973. Cartea a avut parte de 
lansări deosebite la care s-au adunat să-l asculte pe autor, mulțime de admiratori, ce 
cunoșteau verva, spontaneitatea și bogăția cuvântului său. 
Au fost ani frumoși, de muncă și realizări, de care ne aducem aminte cu mare emoție, chiar 
dacă financiar aceste cărți nu ne-au adus mari beneficii. Nu am putut susține tipărirea 
ultimelor sale romane și nici retipărirea valoroasei ISTORII. Editura Patriarhiei a făcut acest 
lucru.  
Plecarea domnului Mihail Diaconescu spre lumi mai bune ne-a îndurerat, dar a rămas în 
amintirea noastră ca un bun prieten căruia îi purtăm toată admirația pentru mintea sa 
sclipitoare, vastele cunoștințe în domeniu și atenția caldă pe care ne-a oferit-o – și vă rog 
să mă credeți că nu exagerez. Martor poate fi colegul nostru Adrian Popa, care a intrat și el, 
adesea, în casa primitoare a soților Diaconescu.  
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NOTĂ În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, întreaga floare a gândirii științifice sovietice în 
medicină a fost mutata la Tașkent. În primăvara anului 2020, la apogeul primului val al epidemiei, 

au publicat informații științifice solide și extrem de utile despre COVID-19 în întreaga lume ⠀⠀ 
Taşkent. 21.03.2020 Shukhrat KHALILOV (candidat la științe medicale) 

Principalul pericol al virusului COVID-19 este, mai presus de toate, afectează sistemul imunitar. Și 
numai atunci, în al doilea rând afectează țesutul pulmonar. Întârzierea dintre aceste două valuri de 
atacuri este exact ceea ce numim „perioada de incubație”. Folosim adesea cuvinte precum imunitate 
„puternică” sau „slabă”. Cu toate acestea, oamenii obișnuiți practic nu știu ce este. Mai mult, 
majoritatea medicilor nu prea au idee despre structura sistemului imunitar și funcționalitatea părților 
sale individuale. Cu toate acestea, acest text este foarte dificil pentru cititorul ne instruit. Voi încerca 
să explic mecanismul efectului virusului COVID-19 asupra corpului uman în forma cea mai 
simplificată și accesibilă într-un format de teză. 80% din întregul sistem imunitar este concentrat în 
mucus și straturile submucoase ale intestinului subțire sub formă de pete de țesut limfoid și depozite 
- Peyer. Țesutul limfoid produce anticorpi (limfocitele T-, B-, G- etc.), precum și diverse tipuri de 
imunoglobuline. Prin sistemul limfatic, anticorpii intră în vena cava inferioară, în inimă și după 
traversarea circulației pulmonare, intră în circulația sistemică și este transportat în tot corpul. Astfel, 
imunitatea tisulară este consolidată, inclusiv imunitatea țesutului pulmonar propriu. Amestecându-
se cu mâncarea în timpul meselor, COVID-19 intră în intestine și începe să distrugă țesutul limfoid. 
Drept urmare, țesutul limfoid afectat încetează să mai producă limfocite și imunoglobulină. Astfel, 
sistemul imunitar este distrus și, ca urmare, imunitatea țesuturilor din plămâni este puternic slăbită. 
Din acest moment, începe a doua undă a atacului de coronavirus în țesutul pulmonar deja neprotejat, 
care se manifestă în pneumonii severe, ducând la moarte. În prezent, toate măsurile anti-epidemice 
vizează prevenirea intrării coronavirusului în 2 plămâni, acest lucru este, în principiu, extrem de 
costisitor și practic ineficient. Și toate măsurile terapeutice vizează numai combaterea complicațiilor, 
sub formă de pneumonie. Ar trebui înțeles că COVID-19 a fost o amenințare de ani și decenii. Ceea 
ce avem astăzi este doar primul val al unei epidemii. Și vor fi multe astfel de valuri. În același timp, 
toate măsurile preventive și terapeutice sunt îndreptate către coronavirus localizat în plămâni, Nu 
există niciun efect asupra coronavirusului intestinal. Cu alte cuvinte, „căruța este așezată în fața 
calului”. Există multe produse naturale care pur și simplu nu au proprietăți bactericide, de asemenea, 
afectează direct virușii și îi ucide. Cel mai eficient în această privință este USTUROIUL. Dacă beți 
2/3 pahare de suc de usturoi pe zi, apoi imediat (!) intră în intestinul subțire și începe să ucidă 
COVID-19 imediat (!)! Aceasta are următoarele efecte: - COVID-19 „ucis” încetează să distrugă 
țesutul limfoid al intestinului subțire. Ca rezultat, țesutul limfoid continuă să funcționeze corect, de 
exemplu. produce anticorpi și imunoglobuline; - Sistemul imunitar deteriorat se vindecă rapid și 
devine mai puternic, acest lucru duce la o creștere semnificativă a imunității tisulare în țesutul 
pulmonar. Se creează o barieră impenetrabilă pentru COVID-19, dar și pentru germeni (stafilococi 
etc.) și ciuperci. De asemenea, prezintă un pericol important în cazul pneumoniei cu coronavirus; - 
Sub influența „sucului de usturoi”, se produce un lanț foarte interesant de evenimente în intestinul 
subțire. COVID-19, „ucis” și atenuat de „sucul de usturoi”, nu este altceva decât un vaccin natural, 

FIECARE PERSOANĂ ARE  

VACCINUL COVID-19 ACASĂ. 
                            Curtoazia Victor Muntean 



19                      Revista MECANICII’61, An 16, # 167, septembrie 2020 EE 
 
apare în mod natural în interiorul corpului uman. După cum știți, crearea unui vaccin artificial necesită 
munca unui laborator foarte echipat și foarte scump și a unui personal înalt calificat. Crearea 
vaccinurilor artificiale durează 6-9 luni, iar producția industrială este costisitoare și consumă mult 
timp. După administrarea sucului de usturoi, se formează un vaccin natural în intestinul subțire. În 
30-40 de minute și complet gratuit; Vaccinul natural începe să creeze activ imunitatea specifică 
împotriva COVID-19. Astfel, lanțul patologic distructiv al evenimentelor cauzate de COVID-19 în 
corpul uman este întrerupt și distrus în primul rând și nu are nicio continuare. Corpul în cel mai 
natural 3 mod într-un mod planificat, ca să zic așa Luptă și învinge COVID-19. În același timp, un 
mod imediat și stresant de luptă din corp este exclus, și neutralizează virusul într-un mod planificat. 
Drept urmare, focarul se oprește în câteva zile. Luați „suc de usturoi” la nivel național ca protocol 
anti-epidemic, acesta poate fi aplicat în întreaga țară într-o zi, pentru întreaga populație. Substratul 
morfologic patogen de bază va dispărea complet într-o zi sau două. Metoda de preparare a „sucului 
de usturoi” este extrem de simplă. 1. O bucată (!) De usturoi curățat este tăiată pe jumătate în direcție 
transversală, plasată întrun ceainic de porțelan de un litru și umplută cu apă la temperatura camerei. 
Acest lucru se face dimineața. 2. Spre seară, „sucul de usturoi” este gata de utilizare. Ar trebui să 
consumați 2/3 din pahar la 3-4 ore după ultima masă, înainte de a merge la culcare noaptea. 3. A 
doua zi, procedura de preparare a „sucului de usturoi” va trebui repetată cu un cățel de usturoi 
proaspăt. 4. Continuați să luați suc de usturoi timp de o lună. Imunitatea specifică la COVID-19 va fi 
creată în acest timp. ⠀⠀                                                                   R. M. Khaitov, B. V. Pinegin. D 
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