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„Românului i-e greu până se

apucă de treabă, că de lăsat

îndată se lasă.” 

- Ion Creangă
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Nici măcar pe muchia unei pietre tombale…Nici măcar pe muchia unei pietre tombale…

Cezar Adonis
Mihalache

DDeja nu mai este
vorba doar de un alt monu-
ment pe care ni-l fură ve-
neticii din patrimoniul
național… Nici de o plăcuță
memorială… Și nici de o
inscripție stradală… Acum
asistăm la rescrierea forțată
a istoriei… Numită și restau-
rare pentru a avea, nu-i
așa?!, acoperirea „de ei
voită”… Și nu ni se mai
strecoară doar documente

falsificate, nu ni se mai sus-
trag doar actele, cărțile de
căpătâi domnesc,
hrisoavele de atestare și
documentare a ființei noas-
tre… Acum ni se schimbă
identitatea prin umorile
trasate de noii „condeieri”,
nu doar ai istoriei trecutului,
nici măcar ca falsuri
grosolane, ci ai prezentului
și viitorului deja decise…
Fără nici o împotrivire, fără
nici măcar o revoltă dinspre
noi, nici măcar cât o
manșetă suflecată pentru a
ne osteni, cât o ipocrizie în
falsitatea gesturilor noastre,
și a șterge minciunile înainte
ca acestea să se usuce de-
finitiv drept pecete peste tre-
cutul, peste limba, peste
vestigiile și dovezile-arte-
fact, peste însăși existența
noastră…

Când muzeele
noastre vor deveni memori-
alele altora, când crucile și
troițele neamului nostru vor
fi înlocuite de pietrele
tombale în felurite colțuri,
mai mult sau mai puțin ro-
tunjite, atunci vom putea
spune că trăim vremurile din
urmă… Că le trăim, dar nu
ca începuturi ale acelor vre-
muri din urmă, din viziunile
și profețiile neluate în
seamă, ci însăși vremurile
în întregul lor… Vremuri din
urmă ce ar putea dura mai

puțin de o respirație de
generație… Ba, poate nu
doar vremurile, ci însăși
această generație
contemporană să se
dovedească a fi „cea din
urmă”… Din urma de sfârșit
funest al continuității pe care
singuri am împietrit-o între
ziduri ce stau să se
rostogolească într-un cavou
al uitării…

Astăzi, un alt muzeu
devine memorialul lor… Dar
nu doar pe contururi, nu
doar prin colțuri de ex-
ponate, documente din

planșe atestate fotografic
(!), ce sunt puse în locul
vestigiilor, ci și prin numele
din însăși fibra noastră ca
neam și țară…

Muzeul de Istorie din
Siret devine, prin decizia
unor guvernanți venetici,
memorial al holocaustului,
într-un alt pas de transfor-
mare a istoriei noastre în
pagini de consemnare a
feluritelor învinovățiri fără de
vină… Dar nu în con-
semnarea ca anexă, ca notă
de subsol, ca opis al unui
rătăcit și nedorit gest al tre-
cutului, ci în întregime…
Aidoma unui certificat, nu
doar de recunoaștere a pri-
ori, ci de atestare, a
vinovățiilor ce ne sunt puse
pe umeri de mult prea mult
timp…

Pentru că trădarea
nu este de acum… S-a
ajuns aici în ani și ani în
care alți vânzători de țară au
forțat amenajarea în cadrul
muzeelor al unor colțuri, vit-
rine, și afișe pe post de vit-
rine (!), pentru comemorări
holocaustice… Iar astăzi
doar asistăm la transfor-
marea acestora în memori-
ale în care istoria noastră nu
va mai avea lor… Nu în
scrierea de până acum…

La Siret, tematica
istoriografică a muzeului
local, ca amprentă a „târ-

gurilor şi oraşelor medievale
de la est de Carpaţi”, va fi
„refațată” prin reetichetarea
ca formă de dovedire „a
importanţei comunităţii
evreieşti în conturarea aces-
tui oraş”. Iar memorialul nu
va fi doar al Siretului, ci al
întregii Bucovine, ca altă
formă-opis de inculpare a
noastră în vinovăția
holocaustică.

După muzeul din
Siret vor urma și alte bas-
tioane ale culturii noastre…
Instituții transformate deja,
din monumentalul de mai

ieri, în simple pavilioane ale
neprezenței, acolo unde is-
toria, prin dovezile ei, a fost
împinsă spre uitare (în timp
ce manualele și cărțile erau
„adaptate”, trunchiate și
chiar rescrise pe de-a în-
tregul sub ochii noștri), prin
nevizitare, prin îngrădirea
noastră în noi înșine, prin
restaurări, consolidări,
renovări temporare devenite
închideri definitive… Fără
de continuitate pentru noi,
dar ca noi începuturi pentru
falsurile lor…

De acum, nu toate
artefactele noastre vor fi
făcute cioburi, distruse,
arse, sfărâmate, pisate pen-
tru a se prelinge în uitare
drept cenușă și praf
dimpreună cu nisipul timpu-
lui… Acum, multe ele vor fi
reetichetate pentru a deveni
în sine falsuri ale noii istorii
promovate de venetici… Iar
guvernanții de astăzi, nu, nu
au nimic remarcabil nici
măcar în felul de a falsifica,
de a pune pe post de
adevăruri istorice minciunile
istoriografic delirante ale ve-
neticilor înlocuitori de
neam… Ei doar finalizează
deceniile de absență, de re-
tragere a noastră…

●

Elogiu capitalismuluiElogiu capitalismului

Vasile
Lechințan

CComunismului nu-i
mai pot aduce elogii că a pierit!
A crăpat, pur şi simplu. Ne-a
promis raiul pe pământ, dar n-
a reuşit să confirme decât faza
de infern, destul de reuşită. Nu
i-am adus elogii nici când trăia
şi nu-i condamn nici pe oma-
giatori, pentru că se aflau sub
vremi. Acum ard de dorinţa de
a aduce elogii capitalismului.

Dragă şi scumpe capi-
talism! Eşti minunat, pot zice!
Înfloreşti văzând cu ochii. Îmi
vine să te scuip, să nu cumva
să te deochi. Baiul este că
înfloreşti fără noi! Şi nu sunt
deloc fericit de înflorirea ta. Pur
şi simplu nu mă interesează că
aduni bani cu grămada. Poate
întrebi, de acolo, de sus, de
cine zic “noi”. Păi noi existăm,
dacă nu ai aflat, noi suntem, şi
noi, fiinţe umane. Te iubesc
foarte mult dragă capitalism! Ai
înşfăcat hălci mari din averea
noastră, fără să-ţi pese de noi.
Te întrebi, de acolo, de sus, de
cine zic „a noastră”. Da, era a
noastră, nu era a lui Petre
Roman, nu era a lui Băsescu,
nu era a lui Adrian Năstase, nu
era a lui Vasile Blaga, nu era a
lui Theodor Stolojan, nu era a
lui Emil Boc. Desigur că nu era
nici a celor cu care ai tratat di-
rect, unii luând comisioane
grase, ştiind că România este
o ţară fără câini, fără Justiţie, o
ţară ieftină, mai bine zis
ieftinită enorm de samsarii
ajunşi la putere. Scumpe şi
dragă capitalism! Pur şi simplu
te ador! Eşti esenţa dreptăţii,
echităţii şi onoarei de pe
pământ! Nici nu se putea in-
venta o societate mai ingenuă
şi mai pură, mai dezinteresată
şi mai onestă. Nu ştiu par-
adisul cum e, dar tu ai dat lovi-
tura: ai adus Paradisul pe
pământ. Toată lumea e fericită.
Toată lumea îţi lucrează cu
drag, se face şi roabă dacă e
nevoie, un stadiu mai înalt
decât acum, când este numai
manu-facturiera ta. Dar ce mă
interesează că-ţi umpli tu
buzunarele, dragă şi scumpe
capitalism? Nu mă interesează
deloc.

Atâta timp cât noi sun-
tem la periferia economiilor şi
a bunăstării, la coada
demnităţii naţiunilor, nu sunt
deloc încântat de strălucita ta
victorie asupra noastră. O să
întrebi, de acolo, de sus, care
„a noastră”? Ai uitat de noi,
dragă capitalism. Cinste ţie că
ai reuşit în viaţă, ne-ai ciuruit –
cum zicea un ilustru politician
al nostru, care ne-a ciuruit şi el
peste noapte, noi am dormit ca
boul împăcat de truda lui şi el,

falnicul politician, pe dimineaţa
a rezolvat totul. Bravo, iubite
capitalism, îţi suntem pe mâini
bune şi mâinile noastre îţi
lucrează de zor şi cu spor, cu
dor şi cu onor. Poporul îţi este
foarte recunoscător, doar nu l-
ai jefuit, i-ai luat doar demni-
tatea şi bunurile pe nimica
toată. Am putut noi să ne tot
jertfim 50 de ani de comunism
triumfător, mereu în zbor. Am
mâncat mălai, să fie bine, am
răbdat frig şi întuneric ani la
rând, să fie bine, şi acum, ven-
erate capitalism, scumpe şi iu-
bite capitalism, ne-ai salvat,
ne-ai dat, în sfârşit, o societate
perfectă. Putem fi liniştiţi. Cu
cei de la conducerea României
ai putut negocia minunat, pen-
tru câştigul tău, dar dezastruos
pentru noi.

Du, dragă capitalism,
liniştit, capitalul din România,
du pădurile din România, iei
României pământurile, du ben-
eficiul gazelor naturale, al Tele-
foanelor, al apei, otrăveşte
fântânile, ia petrolul, ia pe
gratis aurul ce-l mai avem,
şterge identitatea noastră,
angajează-ţi lachei, că ai de
unde! Fă-te că lucrezi, că ne
faci autostrăzi, apoi i-a banii şi
te du! Nu te gândi că avem
copii în România, că avem
grădiniţe, că avem spitale
hodorogite şi departe de a
avea aparatură de ultimă
generaţie, nu te gândi să spri-
jini Cultura şi Ştiinţa. Tot elogiul
meu iubite capitalism că ne-ai
adus, ca boul în jug – iubesc,
în calitate de fiu de ţăran, bi-
etele animale boii – la lumina
unei societăţi cu adevărat per-
fecte: democraţie cu grămada,
care din păcate tot cu grămada
a pus pe cine i-am avut în stra-
turile de sus, libertate cu
grămada, prosperitate, ştii cui,
fericire nu ştiu cui, derută tu-
turor, prostie care se lăfăie cât
încape.

Îţi mulţumesc, iubite şi
mult stimate capitalism, pentru
toate aceste oferte generoase
pe care ni le-ai adus în viaţa
noastră de fiecare zi. Într-
adevăr, suntem acum liberi şi
fericiţi. Comunismul tot se
scremea să ne ducă cu
zăhărelul că vom fi fericiţi
cândva, la Paştele Cailor, ba
că eram în zbor spre fericire,
ba că eram chiar pe aproape,
dar tu, capitalism, tu ai dat lovi-
tura (ştii tu când şi cu cine din-
tre bravii români vânzători):
ne-ai făcut fericiţi cu adevărat.

Da, suntem mândri de
această societate a noastră,
după 30 de aşteptare a aces-
tei minunate lumi!

●
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„Prizonierii infernului” sub terorismul subliminal„Prizonierii infernului” sub terorismul subliminal

Ion
Măldărescu

ÎÎn 1998, profesorul
George Voica publica o
impresionantă lucrare cu și
despre veteranii celui de-Al
Doilea Război Mondial, al
cărei titlu este reflectat în cel
al editorialului de astăzi. Pe
atunci, „normalitatea” era
încă normală. Nu se inven-
tase „«Pas cu pas» infernul
«României educate»”. –
unde actualul dictator își
face încă veacul pe străzile
Sibiului, retrăind momentele
de „glorie” ale înaintașilor
săi din „Deutsche Volks-
gruppe in Rumänien„
înrolați în „Waffen SS”,
subordonați direct Berlinului
celui de-Al Treilea Reich. Pe
atunci, profesorașul de
fizică făcea „meditații” și
avea doar o casă…

Anii au trecut, iar
românilor nu le-au rămas
decât amintirile unei
libertăţi, confiscată acum de
un terorism subliminal. Au
mai rămas cu jumătate din
proprietatea vremurilor lui
Neagoe Basarab, a lui
Ștefan cel Mare, a lui Mihai
Viteazul, a lui Alexandru
Ioan Cuza, a Mareșalului
Ion Antonescu, a Primului
Președinte al României,
Nicolae Ceaușescu… În de-
cembrie 1989 s-a trecut la
demolarea ţării. Pământurile
gliei străbune s-au
înjumătățit, fiind vândute
străinilor de escrocii auto-
htoni – puşi în fruntea bu-
catelor naţionale: Ion
Iliescu, Emil Constanti-
nescu, Traian Băsescu,
până la robotul-slugă K.W.I.

Parcă intuind profilul
societăţii contemporane,
celebrul actor francez Alain
Delon declara: „Viaţa nu-mi
mai oferă mare lucru. Am
cunoscut totul, am văzut
totul. Urăsc epoca asta. Îmi
vine să vomit. Există fiinţe
pe care le urăsc. Totul este
greşit, totul este fals, totul
este falsificat. Nu mai există
respect, nu mai există cu-
vântul dat. Doar banii mai
contează. Toată ziua auzim
vorbindu-se doar despre
crime. Ştiu că voi părăsi
această lume fără regrete”.
Cât adevăr în reflecţiile sale!  

Potrivit unei
străfulgerări de „inteligență”
negativă a unui purtător ile-
gal de creier, al timpurilor de
„tristă amintire” pe care le
trăim, nu a mai rămas
aproape nimic din fabricile şi
intreprinderile care au ţinut
România pe verticală, ele
devenind un „morman de
fiare vechi”, incomod
capitaliştilor lacomi de profit.
Blestemul din 1812 al „an-
tiromânului visceral”, cum îl

numea acad. C. Bălăceanu-
Stolnici pe Kutuzov, s-a îm-
plinit în Anno Domini 2021:
„nu ni s-au mai lăsat nouă,
românilor, decât ochii, ca să
plângem”. Pentru asta, nu
rușii sunt de vină, ci noi,
românii, prostiți cu
șarlataniile Occidentului ip-
ocrit și profitor, în a cărui
gașcă ni s-a dat brânci.

Unii vor comenta, se
vor lamenta: „în ’89 era frig,
erau cozi la alimente, se în-
trerupea tensiunea, erau
doar două ore de emisiuni
zilnice la TV…”. Da, așa
era, dar România fiinţa şi
funcţiona ca stat suveran
respectat în lume, cu
economie concurențială! Nu
Colonie Corporatistă sub
Ocupație Militară Străină
(C.C.O.M.S.), și sub dic-
tatura terorist-Iohannist-
globalist-kalergiană. Da.
Așa era, dar în Republica
Socialistă România nimeni
nu a murit de foame. Priviți,
acum,  miile de cerșetori
înșirați pe marginea trotu-
arelor, cu mâinile întinse
pentru „Un Leu, vă rog!”.

Priviți ființele
nevoiașe şi bătrânele care
trăiesc vânzând ghiocei,
pătrunjel și ceapă verde,
cum, subuman, sunt brus-
cate, lovite, târâte,   amen-
date sau încătușate de
polițiști și jandarmi în exce-
sul lor de zel! Să reamintim
şi cazul inginerului de 62 de
ani din Piteşti, ucis zilele tre-
cute, de către un poliţist, în
stilul omului de culoare,
Floyd, cu genunchiul pe gât.
Mai putem spune că aceste
„forțe de ordine” slujesc in-
teresul românilor? Nu. Slu-
jesc altor interese străine
atribuţiilor lor. Altceva este
la mijloc. Populaţia civilă a
devenit o problemă politică
şi trebuie ţinută sub control
şi supunere prin metode au-
toritare, criminale, teroriste.

Altădată, România –
grânarul lumii, în treizeci de
ani, a fost jefuită ca-n codru.
Au desfiinţat zeci de mii de
locuri de muncă, au pus
Ţara pe butuci, i-au lăsat pe
români şomeri pe viaţă, i-au
îndatorat până peste poate
la Porţile Occidentului.
U.S.A., mai marii peste Eu-
ropa, Germania, şi Israelul
au avut drept scop transfor-
marea României într-o
colonie care să nu mai
producă nimic, ci să fie doar
o piaţă de desfacere pentru
produsele lor industriale de
proastă calitate (de aici,
diferenţa mare între cali-
tatea aceloraşi produse
aflate pe pieţele din Franţa,
Italia, Germania, Spania,
Anglia şi cele din România).

Pentru produsele lor
militare depășite moral și
tehnic, casate, scoase din

uz, România va urma să fie
carne de tun în războaiele
pe care mai marii lumii le
declanşează în folosul lor.
Iată, de ce, în cele trei
decenii scurse,  toate de-
ciziile şi impunităţile aplicate
României de forţele externe
au fost benefice lor şi înro-
bitoare României şi poporul
român. Încă de la începu-
turile „democraţiei originale”
iliesciene, celebrii mafioţi
care ştiau agricultura doar
din poveşti, au concesionat
mii de hectare de terenuri
agricole străinilor, evident,
în scopul jafului, al obţinerii
de profituri uriaşe personale
şi de fonduri pentru par-
tidele lor anarhiste. De
atunci se derulează mereu
marile şi nefastele importuri
şi exporturi, manevre,
fraude fiscale pentru
îmbogăţirea celor la putere.

Țăranul român încă
se luptă pentru pământul
românesc, pentru titlu de
proprietate, fără să-şi poată
lucra terenul agricol
moştenit de la strămoşi.
Piedici menite să uşureze
lucrarea importurilor mafiote
şi căderea în dizgraţie a
produselor româneşti de
cea mai bună calitate, cu
aportul președintelui, al
primului ministru, al parla-
mentarilor, alături de care
stau slugile-teroriste fără
Neam și Țară și ma-
tusalemicul Guvernator al
Băncii Naționale a României
(?). Se pare că mai repede
vom putea avea Tezaurul de
la ruși decât cel din Regatul
Unit, trimis acolo doar cu
bilet de dus.

Anii de dinaintea lui
1989 au fost ani dificili, dar
și de creștere economică
reală, ani în care, după ce
diplomația românească i-a
ajutat, americanii aceștia
ne-au întors spatele și,
„noaptea ca hoții”, la Malta,
au dat mâna cu sovietele.
Pe atunci, nici S.U.A., nici
Marea Britania, nici Franța
nu știau că-i așteaptă hao-
sul excremențial al teroris-
mului B.L.M., L.G.B.T., în
fruntea căruia a fost în-
tronat,  în 2020, un senil
împiedicat. De fațadă.

Problema este ex-
trem de complexă, iar cei
care au auzit de „Planul
«Dniestr»” știu și înțeleg mai
bine. Prof. univ. dr. Corvin
Lupu a oferit mai multe de-
talii. Ceea ce se întâmplă
astăzi cu libertatea
românilor, cu drepturile lor,
cu dreptul la viață, în
regimul Ceaușescu nu s-a
întâmplat. Pentru ceea ce
trăim azi, „mulțumim din
inimă partidelor: P.N.L.,
U.S.R.-P.L.U.S., P.N.Ț.-cd,
P.S.D. și formațiunii „tra-
seiste” U.D.M.R. – cum a

numit-o Corneliu Vadim
Tudor – (care nu e partid
politic, dar e tratată contrar
prevederilor Constituției
României ca formațiune
politică pe criterii etnice și
aflată la putere în toți cei
treizeci și unu de ani de la
catastrofa decembristă.

Astăzi, în spitalele
de stat pacienții mor legați,
arși de vii sau evacuați în
plină noapte. Rog respec-
tuos, faceți comparația între
potența economiei naționale
și a celei militare, a nivelului
pregătirii tinerei generații, a
stării de sănătate și
siguranță sociale, dintre Re-
publica Socialistă România,
la nivelul anului 1989. și cel
al C.C.O.M.S.- România –
2021. Fiți sinceri cu
dumneavoastră, priviți-vă în
oglindă și răspundeți-vă!
Ce-am fost și ce-am ajuns?
Răspunsul este unul singur:
am fost liberi, dar nu știam!
Acum suntem sclavi ai
terorismului subliminal.,
suntem prizonieri ai infernu-
lui!

Dacă tot s-au făcut
presiuni pentru aprobarea în
Parlamentul României a
Tratatului militar cu Ucraina
(după opinia mea absolut în
detrimentul României), de
ce nu se modifică și crimi-
nalul Tratatul de trădare
națională România-Ucraina,
negociat, semnat, parafat și
aprobat de Parlamentul
României în 1997, a cărui
„scadență” este în acest an,
când pot fi eliminate TOATE
prevederile neconforme cu
interesele românești?

Cum să fim aliniaţi
cu forţa unui stat artificial,
dușman românilor din teri-
toriile ocupate pe nedrept
(nordul Bucovinei, sudul
Basarabiei și Ținutul Herța)
ne-membru NATO, îm-
potriva unui colos militar (a
se vedea cum este prezen-
tat cazul „Fântâna Albă” de
către autoritățile ucrainene),
doar pentru că senilul
căzător de la casa Albă are
interese în Ucraina?

Oficialii N.A.T.O. au
fost întrebați cum va
reacționa alianța militară în
acest caz? În favoarea
României sau își va lua
„armele și bagajele” și pe-
aici ți-e drumul? Situația
este dificilă și neprevăzută
în tratat. Dacă resturile ar-
matei României vor ataca
Federația Rusă aceasta nu
este în drept să contra-
atace?

Privind pe site-ul
M.Ap.N. am văzut câteva
„Katiușe” scoase de la
muzeu, făcând trageri la
capul Midia. „Redutabilele”
F-16, care nu pot fi ridicate
de la sol pentru o paradă,
sunt în „retehnologizare”.

Actualul Ministru de Ex-
terne, care se crede un Tit-
ulescu modern, umblă
creanga prin lumea largă și
declară nonșalant că în caz
de război, România va fi de
partea S.U.A. Derutat, nu
știam ce să fac, să râd sau
să cer azil politic în Noua
Guinee?

Mă simt tentat să
mă adresez acestor person-
aje în stilul Danei Budeanu,
pe rând:

– Băi pigmeule,
dacă Putin strănută sau
scapă o flatulență, toată ar-
mata României, cu mă-
Ciuca ei cu tot, se va situa
la timpul trecut. Tu și
președintele tău (al meu n-
a fost, nu e și nu va fi
niciodată) ați întrebat Nația
ce vrea? V-ați gândit că
România este prinsă în
clește de vecini neprieteni?
De partea cui se va situa
Ungaria? Serbia, susținută
de Federația Rusă, are de
plătit o poliță României din
timpul războiului din Iu-
goslavia, când a oferit
spațiul său aerian pentru
bombardierele N.A.T.O.,
care le-au ucis pruncii. Și cu
Bulgaria este un semn mare
de întrebare.

– Măi navetistule,
scoate-ți capul din casa
unde ești chiriaș vremelnic
și spălă-te – nu pe mâini, ci
pe de-a-ntregul – de lăturile
globalist-kalergiene și ale
partidelor politice cu care te-
ai acoperit din creștet până-
n tălpi. Privește
nemulțumirea oamenilor din
ograda mioritică, dar și din-
colo de gardul curții, pentru
că „Țara nu e a ta, nu e a
voastră (alogenilor), ci a
urmașilor, urmașilor noștri”,
a românilor!”.

Da! Românii sunt
„Prizonierii infernului” unde
au fost aruncați cu voia lor.
Dar adevăratul Infern abia
acum urmează să-și
deschidă porțile pentru
români…

●



4 Tichia de politician

Trădarea aproapelui…Trădarea aproapelui…

Ben
Todică

EE o mare trădare a
omenirii să îi susținem pe
mincinoși și pe manipulatori.
În toate domeniile nu doar
în politică și istorie, dar și în
credință și spiritualitate. Le-
am dăruit încrederea
noastră celor din instituții ca
să ne administreze viețile cu
trecutul și viitorul familiilor;
să ne protejeze cultura,
cunoștințele și talentul cre-
ativ, nu să le exploateze și

să le falsifice în scopuri per-
sonale. Sistemul primitiv de
guvernământ pe care îl
avem le permite sus-
tragerea de fonduri din
foruri, împuternicindu-l să-și
mențină controlul asupra
evoluției conștiinței și spirit-
ului omenesc. E mare
nevoie de o rectificare a
acestui sistem, iar cei
vinovați să fie făcuți
cunoscuți lumii și
descalificați.

Nu e corect să
continuăm cu o evoluție a
unui sistem bolnav. Nepo-
tismul și trasul spuzei pe
turta lor trebuie amendate.
E trist să pleci din această
lume descoperind că ai fost
amăgit și că minciuna este
motorul evoluției și nu iu-
birea, lăsându-ți urmașii să
se bălăcească în continuare
în această stare de lucruri.
Ca să te ridici azi, în astă
civilizație, trebuie să te
adaptezi acestor politici
murdare și bolnave. Să
trăiești o viață perversă și să
te aliezi cu „gâscuța” care îți
servește interesele person-
ale. O specie momită și
dusă de nas mai rău decât
bancurile de pești ale
oceanului prinse în plasă.
Trădați de speculanți care
nu vor să muncească, să
transpire pentru această
experiență numită viață, în a
o cunoaște cu adevărat.
Adevărul lor e doar să
trișeze, să păcălească
asemenea unui neștiutor,
care nu și-a făcut temele și

preferă să copieze ca să
treacă viața. Ce este viața?
Este experiența ta directă și
proprie cu creația. Nu cea
înmânată de alții.
Ce trăim azi? Iubirea,
adevăratul motor al vieții
este încetul cu încetul
eliminată din civilizație, este
descalificată prin noi legi,
pentru a-l rupe pe om de
aproapele, de familie, astfel
ca el să-și piardă suverani-
tatea și curajul deciziei.
Emoțiile îi sunt falsificate și
coborate la nivel de animal
primitiv. Adică faci punctaj la

câți ai tras în piept nu câți ai
ajutat. Sufletele sunt trans-
formate în animale de
pradă. Suntem cu toții forțați
să trăim în realități fixate de
alții, și nu într-o evoluția
firească a lucrurilor, eveni-
mentelor. Nimic nu mai e
deschis dezbaterii. Oame-
nilor le este frică să discute
misterul care locuiește în ei.
Frica de a ieși din canoane
îi condiționează. O lume
lipsită de viață spirituală, de
credință e o lume lipsită de
sens, lipsită de logică și
rațional.

Distrugând logica lu-
crurilor și a credinței este
distrus simțul moral și re-
spectul, etica. Ce înseamnă
că mama elevului care își
bate profesorul atunci când
îl sfătuiește să vină la
școală, îi face morală dom-
nului pentru că acesta
încearcă să-l educe pe copil
iar la rându-i, obraznicul nu
vrea. O mamă care e poate
mai needucată chiar și
decât copilul ei, dar este
împuternicită de legea
impusă/minoritară să-l
pedepsească pe profesor,
să-l dea afară. Și aștepți ca
în viitor acești copii să vă
guverneze țara? Un
învățământ bolnav va duce
la o țară viitoare fără viitor.
Conducătorii de azi au im-
presia că sunt puși acolo
pentru stăpânire, nu pentru
a servi țara și a o gospodări.
Golăneala din comunism s-
a mutat în capitalism și s-a
altoit în agenți democrați,

care au o agendă bine
definită sau sunt ticăloși.

Cu aceste calificative,
democrația nu mai are nicio
valoare.

umea nu mai știe ce
să zică. Nici pe morți nu mai
au voie să-i însoțească la
groapă sau să-i viziteze în
cimitire. Nu știu, e sănătos
să accepți tot ce ți se dă?
Avem prea multă informație
dată la liber prin media, care
nu e necesară. Suntem mai
cunoscători sau mai
inteligenți bombardați cu
ea? Trebuie să facem

distincție între a ști multe, a
cunoaște sau a fi inteligent.
Inteligența nu are nimic de a
face cu numărul de cărți
citite. Cel mai inteligent om
se pare ca e un șahist rus
care e capabil să
gândească șase mutări
înaintea oponentului său,
însă s-a demonstrat că, deși
cocostârcul nu a citit nicio
carte știe să scoată apa
dintr-o sticlă jumătate goală
prin a o umple cu pietre, că
o anume pasăre din lume e
capabilă să rezolve prob-
leme construite din 8 mutări
pentru a ajunge la mâncare,
mai multe decât omul. Deci
omul ar trebui s-o lase mai
ușor, de a se crede cel mai
inteligent de pe pământ. A
face pe deșteptul e semn al
prostiei și aroganței speciei
noastre.

Această pandemie
ne-a ajutat să vedem mai
bine problemele și lipsurile
pe care le avem ca soci-
etate. Am ajuns la o
răscruce și trebuie să ne
hotărâm în ce direcție o vom
lua. Nu putem trăi doar în
prezent pentru că noi nu
putem funcționa fără vise,
fără poveste, or povestea
vine de undeva și se
termină undeva. Are un în-
ceput, un acum și o țintă,
deci un viitor. Dacă nu
cunoaștem greșelile trecu-
tului, riscăm să le repetăm,
în consecință să ne învârtim
în cercuri și tocmai aici e
pericolul. Am pierdut intere-
sul pentru istorie. Nu sun-

tem pregătiți nici pentru bu-
curie, nici pentru suferință.
Omul e legat de eternitate
prin suflet pentru că acesta
e etern, nepieritor, nemuri-
tor. Nu suntem globalizați
încă și nu înțeleg cum o vor
face dacă nu ne cunoaștem
între noi. Dacă nu
cunoaștem și culturile altor
țări, cum vom putea negocia
cu ele, ne vom înțelege unii
cu alții? Cine se cunoaște, îl
cunoaște pe Dumnezeu și
dacă îl iubești și el te
iubește. Ce fel de punți de
comunicare vom deschide

între culturi? Egalitatea între
sexe e un strigăt universal
încă din cele mai vechi tim-
puri. Bărbatul nu poate
funcționa corect fără iubirea
femeii. Divinul femeii a
dispărut. Și-a ascuns femi-
nitatea și a dispărut. Dar
Justiția? Să spui adevărul
azi e o crimă (vezi cazurile
Julian Asange și Snowden).

Ca emigrant din
țările sărace nu ai luxul să
chestionezi ca scriitor polit-
ica țării pe care a-i părăsit-
o. Noi ca specie suntem
foarte emoționali, iar
emoțiile scot din noi pove-
stiri. Suferim, existăm, o
hrănim și ignorăm pentru că
“un bărbat nu plânge”. Ele
sunt motorul. Fiecare ființă e
complexă și are multiple
afiliații istorice. Cine
pretinde că e vocea lui
Dumnezeu își reflectă pro-
pria aroganță.

Democrația e un
ecosistem fragil și nu e altul
mai bun, de aceea se merită
să-l păstrăm și să avem
grijă să-l dezvoltăm în con-
tinuare. Trebuie să facem
diferența între guverne și
populația pe care o conduc
atunci când acuzăm și
criticăm. Căile prin care se
elimină suferința este
cunoașterea de sine. Avem
două feluri de concentrări
datorită creierului nostru
separat în două emisfere,
cel rațional, stânga și cel
artistic, creativ, dreapta.
Stânga alege ținta, iar
dreapta împrejurimile ca să

te protejeze de un eventual
atac din altă direcție.
Dreapta e visătoare,
spirituală, muzicală etc. Nu
pot explica muzica, poezia,
umorul în glume care stâr-
nesc râsul pentru că toate
acestea se cultivă prin
experiențe/trăiri. În ce
constă însemnătatea vieții,
te întrebi. Unii răspund că: a
deveni ceva, e mult mai im-
portant decât a fi. Suntem
acuzați că atunci când
raționăm/medităm – când
vorbești cu tine însuți este
diavolesc, iar șeful dracilor,
Lucifer e lângă tine și
delirezi.

Timpul, deasemeni,
este o iluzie. Nu există. În-
gerii nu-și văd sursa luminii
strălucirii lor. Limba e ca și
banul – fabricată. Versul
unei poezii declanșează o
mie de lucruri în mintea
omului. Muzica e tot atât de
eficientă precum sexul sau
o prăjitură pentru partea
stângă. Însă nu poți descrie
cum s-a așezat baticul iu-
bitei scăpat din mână jos pe
ciment din cădere. Limba
face fenomenul necunoscut
cunoscut. Limba a fost
inventată dintr-o necesitate
de a comunica a oamenilor
între ei. Banul este o
invenție, o poveste pe care,
dacă nu îi ai, nu poți să
mergi să prânzești la restau-
rant cu familia, de exemplu.
Animalele ca și omul
analizează și rezolvă prob-
leme, ele gândesc. Noi
luăm o grămadă de decizii
fără să gândim, o facem
inconștient. Aprinzi lumina,
pășești, descui ușa, închizi
sertare etc.

Bunătatea și frumo-
sul sunt naturale. Ceva
poate fi sau nu poate fi. A fi
atent înseamnă a iubi. De
exemplu, muzica este de
două feluri: ritmică și
neritmică. Ritmul e doar o
parte din muzică organizat
de stânga, pe când armonia
si melodia sunt create de
partea dreaptă a creierului,
ne spune Dr Iain
McGilchrist. Melodia și ar-
monia dispar în ritm. Însă rit-
mul uman variază cu ritmul
inimii, de aceea ritmul digi-
tal electronic nu este natu-
ral, sănătos. Cu cât
gândești mai mult devii tot
mai sănătos și mai puternic.
Când începi să crezi că știi
destul și încetezi să mai
gândești te îmbolnăvești,
vegetezi. Te trădezi pe tine
însuți și concomitent, soci-
etatea și viitorul ei.

●



Ghimpele Națiunii

Speța anti-națională a unei justiții-dinozaur…Speța anti-națională a unei justiții-dinozaur…

Cezar Adonis
Mihalache

NNu, nu Laszlo Tokes
a câștigat… Nu este nici pe
departe victoria lui prin
pseudo argumentele juridic-
descriptive… Nu este nici
măcar o victorie pe seama
lipsei de prezență, de
minimă reacție a justiției
noastre, ci o sancțiune la
adresa României, în care
Tokes este doar o 
parte a subiectului… Restul
îl reprezintă inabilitatea,
lașitatea, neimplicarea, ter-
giversarea argumentativă a
autorităților și a justiției din
România… Despre asta
este vorba în decizia de
condamnare a României în
cele două procese deschise
de popa Tokes dar
necâștigate de acesta…

Sigur, pecetea va fi
aceea a victoriei ungurului
revizionist și al dreptului în
drepturi (auto)conferite în
numele deciziei CEDO. Dar,
dacă avem smerenia unei
minime recunoașteri a cata-
strofalei magistraturi de la
noi, avem și evidența unui
semnal de alarmă de la
nivel internațional… Și
poate că ar fi fost bine să fie
vorba strict de individul
Tokes și felul acestuia de a

fi câștigat, punctual (bi-
punctual!), dintr-o eroare
juridică și o inabilitate de în-
cadrare a sancțiunii… Ar fi
fost cu mult mai ușor de în-
dreptat rușinea unei justiții-
dinozaur… Dar, așa,

sentința CEDO devine o
speță a necesității revizuirii
sistemelor din România. Și
poate doar discreția să nu-i
fi determinat pe judecătorii
europeni să fie cu mult mai
tranșanți… Să ceară
României disjungerea din
această sentință a unui
dosar de analiză la nivelul
CSM -ului, pentru revizuirea
normelor folosite de justiția
Română în non-
argumentațiile ei…

Întreg ridicolul speței
bistegare (!) a plecat de la
felul în care ofensa lui Las-
zlo Tokes, de a fi arborat, pe
rând, apoi dimpreună, câr-
pele și steagurile fantoșelor
istorice, să fi fost

sancționată pentru nere-
spectarea normelor de…
publicitate stradală. Și pe
care instanța de judecată a
menținut-o între aceleași
încadrări, fără a fi scos în
evidență grava ofensă
adusă simbolurilor naționale
prin afișarea cârpelor re-
spective… Pentru că, dacă
o instanță l-ar fi judecat pe
Tokes, fie și într-un dosar
disjuns, pentru încălcarea
articolelor constituționale

privind însemnele de stat,
având ca motivație faptul că
steagurile-cârpă ale ținutului
secuiesc și fantoșei istorice
a partiumului au fost puse
lângă drapelul Statului
Român, CEDO ar fi avut
conținutul juridic necesar
adoptării unei decizii defini-
tive și integral îndreptate îm-
potriva reclamantului
ungur…

Și totuși, CEDO are
dreptate în a condamna
Statul Român… Dar nu
strict în favoarea pecuniară
a individului Tokes, așa cum
ar putea părea la prima
lectură, ci din perspectiva
urgentării revizuirii atitudinii
juridice a sistemului. Și ar fi
fost atât de bine să o facă,
spre binele nostru, în ter-
meni și mai preciși, inclusiv
pentru faptul că libertățile in-
dividului nu pot fi mai presus
de drepturile majorității și,
mai ales, de normele
constituționale privind sim-
bolurile naționale…

Evident, ultimul care
își va asuma vreo vinovăție
din această condamnare va
fi chiar Statul Român… Nici
un magistrat nu va fi
atenționat de către CSM
pentru eroarea (în cel mai
fericit caz, neprofesionalis-
mul juridic) de încadrare a
unei ofense fățișe la adresa

simbolurilor naționale în
sfera nerespectării normelor
de publicitate stradală… Și
nimeni nu va îndrepta, nu
eroarea trecutului, ci
normele juridice pentru
prezent și viitor… Și nu pen-
tru faptul că, practic, popa
Tokes își poate atârna
oricând, la același balcon, și
izmenele, riscând doar o
sancțiune pentru nere-
spectarea regimului de pub-
licitate stradală (!), de altfel,
se poate spune că deja a
făcut-o dacă ținem cont de
valoarea cârpei secuiești,
dar orice provocare făcută
pe lângă minima literă a
unor norme locale vizând
feluritele tipuri de afișaj
stradal va avea, dincolo de
o sancțiune oricum
insignifiantă la nivel per-
sonal, consecințe cu mult
mai grave. Pentru că Laszlo
Tokes, sau oricare altă larvă
zemuind în balele ireden-
tismului, secesionismului și
revizionismului, va putea citi
lângă laveta de budă 
și o eventuală declarație 
de autonomie și
reconstituționalizare a
țării…

●

Putem tot visa, putem tot vegeta în tot felul de direcţii, Putem tot visa, putem tot vegeta în tot felul de direcţii, 
că alţii ne întrec şi unii ne sapăcă alţii ne întrec şi unii ne sapă

Vasile
Lechințan

AAm găsit mai de-
unezi, întâmplător, o carte
cu 50 de clasici ai ştiinţei
numite Psihologie. Niciun
român. Într-o Enciclopedie a
lumii, apărută recent,
absentăm îngrozitor în
multe secole. Te uiţi la ce
opere de artă s-au creat de-
a lungul secolelor, în
pictură, de exemplu, în Evul
Mediu şi în perioada de
până la Nicolae Grigorescu
al nostru şi rămâi siderat că
la noi nimic despre viaţa
omului, a românului din
acele epoci, ca să ne putem
autocunoaşte. Şi lista aces-
tor absenţe poate continua.
Dar sosit-a momentul când
trebuie neapărat, din când
în când, să ne
autoanalizăm, să vedem
cine suntem şi ce am real-
izat, unde am lipsit, când
am dat dovadă de respons-
abilitate sau de irespons-
abilitate. Ne-a avertizat dur
Platon: „O viaţă neanalizată
este o viaţă care nu merită
trăită”.

Are România o
sumă astronomică de
universităţi de stat,
susţinute deci din bani pub-
lici. Cum, când şi câte şi-au

asumat ele responsabili-
tatea pentru a interveni în
probleme de stringent in-
teres public? Probleme
grave ale naţiunii noastre,
care prin felul cum au fost
rezolvate de instanţele
politice şi judecătoreşti de
după 1989 ne-au spoliat
averea publică, ne-au arun-

cat într-o societate
nedreaptă şi blocată în
crize, ameninţări şi lipsuri de
tot felul. De ce mă raportez
în primul rând la
universităţi? Pentru că aici
trebuie să fie inteligenţa cea
mai vie a naţiunii. S-au făcut
retrocedări de bunuri, când
până şi o instituţie milenară
precum Arhiepiscopia Ro-
mano-Catolică de Alba Iulia

a înşelat statul român pret-
inzând că este proprietara
unor imobile pe care nu le-a
avut niciodată în propri-
etate. Universităţile de stat
în număr astronomic din
România au fost surde şi
mute, nu au intervenit pre-
cum Universitatea din Cluj
interbelică. S-au făcut dera-

paje politice îngrozitor de
nedemne pentru o naţiune,
cu personaje care merită
predate ca exemplu la
facultăţile de Ştiinţe Politice.
Universităţile au tăcut. S-ar
simţi nevoia unui proiect de
viitor pentru naţiunea
română. Nimic, nicio re-
sponsabilitate asumată din
partea universităţilor.

Ei, dar acum este şi

rândul cetăţeanului!
Cetăţeanul ce face?
Cetăţeanul nostru este sub
vremi, sub vremile pregătite
nemilos de alţii. Cum să nu
fiu alături de ai mei cetăţeni
văzând cât de greu o duc în
atâtea lipsuri, pentru că nu
fac parte din clasa mijlocie,
nemaivorbind nici din clasa

miliardarilor. Suntem umiliţi
de rezultatul privatizărilor şi
de tot ce s-a jefuit şi se
jefuieşte, în continuare, în
ţară. Nu putem să ne
plângem că poporul nu a
luat atitudine, când cei cu
carte de la universităţi au
tăcut, retraşi egoişti în felia
lor de activitate, nere-
cunoscându-şi nicio respon-
sabilitate pentru derapajele

publice ale politicii şi justiţiei.
Sigur că te simţi bine în co-
moditatea funcţiei, în
autorecunoaşteri festive, în
suficienţă. Mă refer doar la
câţiva pe care-i cunosc eu,
şi de aceea sunt tentat să
generalizez şi poate că aş
greşi, deşi nu mult, de
vreme ce zarurile sunt arun-
cate, în mare parte.

E un adevăr absolut
că sistemului comunist îi
convenea o societate cu oa-
meni depersonalizaţi, anon-
imi, avea nevoie doar de
“clasă muncitoare”, ceva
uniform, care roboteşte la
nesfârşit. Doar unei singure
entităţi, eventual şi con-
soartei, îi era permis să aibă
personalitate. Un adevărat
blestem pentru o societate.
Sosit-a însă clipa ca şi la noi
omului să i se creeze
condiţiile pentru a avea per-
sonalitate şi a ieşi din
vegetări călduţe, pentru a-şi
putea afirma creativitatea,
astfel ca noi să nu mai
boicotăm istoria şi să veg-
hem mereu la intenţia ex-
trem de periculoasă a unora
de a ne săpa cu orice prilej.

●


