Căldură mare, moncher!...
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De la o vreme încoace, Dumnezeu are probleme cuaparatura casnică: i s-a defectat aparatul
de aer condiţionat, are instalaţiile de alimentare cu apă avariate şi curg pe toate părţile,
iar prizele şi becurile s-au scurt-circuitat, fac flamă şi bubuie de-ţi sparg timpanele(!)...
Casa de unde vin toate acestea asupra noastră e mult prea sus ca să putem interveni cu ceva
şi nu-i putem trimite nici un specialist Vecinului de Sus ca să-i repare toate aceste defecţiuni,
care se repercutează asupra noastră...
Sunt destui care zic că noi suntem de vină, că nu am întreţinut cum trebuie avuţia
pământeană pe care ne-a dat-o: am tăiat pădurile, am poluat aerul şi apele, am aruncat
substanţe radioactive chiar în zonele de unde trebuie să mâncăm şi să trăim... De aceea s-au
înmulţit bolile, ne-am înrăit unii împotriva altora, am uitat de Iubirea Aproapelui şi am
(re)devenit aceiaşi egoişti de la începutul vremurilor pe care le trăim: fiecare pentru el,
pentru pielea lui, pentru stomacul lui şi, mai ales, pentru plăcerile lui, pe care, dacă s-ar putea,
le-ar lua pe toate, cele care există pe lumea asta, numai pentru uzul personal(!)...

Odată, cu vreo treizeci de ani în urmă, încă aveam climă temperată în zona noastră, ştiam când
veneau şi se încheiau fiecare anotimp în parte. Acum, însă, nimic nu mai seamănă cu clima de
altădată; odată cu noi, şi tehnologia civilizaţiei noastre s-a schimbat şi natura deja a început să
ne plesnească, pentru că a îndurat destule de la noi.
Ceea ce nu înţeleg mulţi este faptul că planeta Pământ nu este un ţinut amorf, ci o planetă
vie şi se comportă la fel ca un organism viu care, atunci când i se îmbolnăveşte un organ
sau altul, ia măsuri de revenire la starea de sănătate iniţială.
Ne paşte o nouă glaciaţiune, care este de fapt convalescenţa prin care Pământul va trece
pentru a se vindeca de noi, agresorii şi paraziţii săi – un fel de microorganisme şi purici care
îi afectăm viaţa şi somnul.
Căldură mare, moncher, dar şi cu inundaţii şi trăsnete! Feriţi-vă cât puteţi şi cât timp vă veţi
mai putea feri!...
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