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„Dac-ar fi să iasă toţi învăţaţi,

după cum socoţi tu, n-ar mai

avea cine să ne tragă ciubotele” 

- Ion Creangă

Informație, opinie și atitudine publicistică

Un Cuza putem fi, Un Cuza putem fi, 
Națiune!Națiune!

Cezar Adonis
Mihalache

IImportant nu este
doar să avem un partid
geamăn formațiunii lui
George Simion în Parla-
mentul de la Chișinău…
Trebuie ca acest lucru să se
petreacă într-un timp util
rostului existenței unui arc
de partide naționalist-union-
iste izvorâte din aceeași

matcă… Și nu doar pentru a
reaprinde spiritul și
efervescența din vremea
podurilor de flori, astăzi
având nevoie de mult mai
mult, căci florile simbolismu-
lui nu mai sunt de ajuns
pentru a înturna la sânul Pa-
triei-mumă fiica furată,
înstrăinată, ci pentru a păși,
dimpreună, faptic, în
hrisovul Reîntregirii defini-
tive…

În anii ’90, simbolis-
mul, patriotismul, elitismul
cultural, și poate doar dorul
de Basarabia, ar fi putut fi
cărămizile de zidire ale
fundației Reîntregirii… Pen-
tru că erau anii în care
vocile națiunile contau
încă… Și poate chiar ar fi
fost îndeajuns pentru a o
așeza într-un singur piept și
a răzbate, ca o singură
națiune, ca un singur neam,
ca o singură vatră… Dar,
astăzi, fibrele politice sunt
mai importante decât
mugurii de simțire, de
dăruire, de pasiune istoric-
sentimentală… Iar în-
dreptarea istorică trebuie să
izvorască simultan din
formațiuni arc, de aici și de
peste Prut…

Și nu încape
îndoială că vom trăi clipa
intrării unui partid naționalist

unionist comun în parla-
mentul de la Chișinău…
Problema este ca acest
lucru să se producă înaintea
deromânizării complete a
parlamentului de la
București… Pentru că, la
cât ne-am jucat cu ocaziile
și șansele istorice ale unor
ani intrați definitiv în istori-
ografie, nu ar fi mirare să ne
trezim că avem, la Chișinău,
un partid cu adevărat
tezAUR al ființei și fibrei

românești, luptând pentru
Reîntregire (în fine de din-
colo de Prut, i-am putea
spune ReUnire), iar la
București să încercăm să
mai numărăm nu doar nume
românești printr-un parla-
ment al trădărilor, ci însăși
grai și dăruire pentru Nea-
mul Românesc… Pentru că
nu doar economia și indus-
tria ni se înstrăinează, nu
doar resursele… Ci însăși
Țara… Cu tot cu politicul, cu
mișcările, cu atașamentele
de asociații cultural istorice
pentru fibra neaoșă…

Avem în față o nouă
șansă! Și am putem repara
inclusiv eșecul celebrării
Centenarului Unirii… Un an
eveniment ratat din per-
spectiva frământărilor și
consemnărilor de pași is-
torici… Am putea avea parte
de un bicentenar în care să
ne gravăm rostul istoric…
Un bicentenar cântărind cât
o oca de îndreptări is-
torice… Pentru că putem
repăși pe urmele de vatră
ale înaintașilor… Putem
reface drumul destin al țării
din 1859… Căci mai este o
frământare de nici o
generație post-decembristă
până la un bicentenar ce ar
putea fi cu adevărat măreț…

E drept, privind

astăzi în zare nu pare a mai
avea șansa de a stăpâni
curând meleagurile… Dar
avem, o cale… Ne trebuie
un AUR la Chișinău, o
păstrare în drepturile parla-
mentare a celui de la
București și, la vreme de
soroc istoric, un nou Cuza…
Un Cuza ce am putem fi noi!
Pentru că un Domn al Reîn-
tregirii am putea fi ca națiuni
ale aceleași vetre!

Și nu, nu contează

pe drumul istoriei mizeriile
unor guvernanți ai clipei…
Nu contează provocările,
amenințările, etichetele și
insinuările-instigări ale unor
păpușari în cârpe de
marionetă… Nu contează
nici declarațiile unor provo-
catori politici încercând să
ne arunce în derizoriu cu
afirmații contextual idioate!
Nu contează nici acel
pârcălab la cingătoare de
venetic ce ne spune că un
partid naționalist unionist
este suma unor apucături și
facturi de sorginte fascistă,
antisemită. Acuzații pe care
numai mintea-i prea
îngustată în rama ferpar de
coadă de mătură le poate
debita. Căci, AUR nu este
fascist, neofascist nici aici,
și nici la Chișinău… Iar
provocarea-scandal, prin
afirmația că „R. Moldova
este cel mai important
proiect de politică externă a
României” (dixit Al. Muraru),
este doar o evidentă încer-
care de a reaprinde tezele-
fantoșă ale unei așa-zise
agresiuni… De fapt, frânturi
sinistre ale unei gândiri
primitive…

●

S-a stârnit ecoul de entuziasmS-a stârnit ecoul de entuziasm
naționalist!naționalist!

Ion
Coja

AURAUR al nostru, par-
tidul năzdrăvan care a cres-
cut într-un an cât alții în
zece, a mai făcut o ispravă
minunată: a sprijinit apariția
unui partid AUR în Basara-
bia, în așa zisa Republica
Moldova! Așadar, la alegerile
anticipate din vară va exista
printre opțiunile electorale
oferite basarabenilor și un
AUR cu aceeași platformă
politică precum AUR-ul de la
București! Ce veste grozavă!

Nici nu s-a stârnit ca
lumea ecoul de entuziasm
naționalist care va fi generat
de acest eveniment și au
apărut comentatorii năimiți
să minimalizeze orice șansă
nouă apărută pe frontul Unirii
noastre. I-am auzit pe unii ju-
rându-se că în fruntea AUR-
ului basarabean s-ar afla
câțiva filo-ruși dovediți! Vom
afla în curând că sunt și filo-
maghiari printre naționaliștii
din AUR! Așa cum mi se
pare normal să existe și
patrioți basarabeni filo-amer-
icani sau filo-turci ori filo-
patagonezi! A fi patriot, a fi
naționalist, nu exclude ideea
ca în subsidiar să ai senti-
mente de simpatie mai mare
pentru o etnie sau o țară! O
simpatie mai mare decât
sentimentele nutrite pentru
alte etnii sau țări! Definitorie
fiind însă dragostea și
dedicația ta pentru etnia pro-
prie, pentru Neamul și Țara
ta!

Într-un partid mare,
cu vocație națională, pregătit
să guverneze o țară
întreagă, este necesar să ex-
iste chiar și simpatii politice
variate, unii membri de par-
tid să fie mai „de stânga”, alții
„mai de dreapta”! Este nor-
mal să existe grupuri de
simpatizanți diversificați pe
criterii etnice. Eu unul, ca
constănțean înrăit ce sunt,
sunt un naționalist român cu
simpatii pro-turce sau pro-
tătare, eventual și pro-
armene.

Sunt în Basarabia
români cu simpatii pro-ruse?
Nimic mai firesc! Ar fi de
neînțeles ca să lipsească
filo-rușii dintr-un partid mare
din Basarabia! Așa cum po-
litica Țării e de neconceput
fără grija de a avea relații
bune cu Rusia! Cu Rusia și
cu orice altă țară din

vecinătate!
Există ruși și filoruși

în Basarabia care nu doresc
Unirea cu România?! Cum
să nu existe așa ceva?! Dar
nu cred că toți rușii și filorușii
din Basarabia se opun Unirii,
numărul lor este variabil de
la o generație la alta și
fiecare persoană este liberă
să-și schimbe opțiunea de la
o zi la alta! Rostul unui par-
tid unionist fiind tocmai acela
de a acționa asupra
conștiinței fiecărui alegător
pentru a-i oferi argumentele
valabile unei opțiuni finale
pentru Unire!

Sper ca în AUR-ul
basarabean să se înscrie cât
mai mulți etnici ruși și
basarabeni filo-ruși! Nimic
nu-l împiedică pe orice
cetățean moldovean, indifer-
ent de etnie, să priceapă
beneficiile Unirii Basarabiei
cu România!

Intrăm așadar în
campanie electorală pentru
alegerile din Basarabia!
Intrăm în campanie și noi,
unioniștii din dreapta Prutu-
lui! Fiecare cu ce poate să
influențeze votul fraților
noștri basarabeni. De la
guvernanții noștri nu ne
putem aștepta la nimic bun!
E loc și pentru acțiunea
noastră, a unioniștilor de la
București!

Modelul AURului de
la București trebuie bine
popularizat. Este, printre par-
tidele parlamentare, singurul
partid care păstrează
distanță față de corupție, față
de trădarea de Țară. Aseme-
nea AUR-ului de la București
suntem convinși că va
evolua și AURul de la
Chișinău! Sperăm ca AUR-ul
de la Chișinău să răzbată în
Parlamentul basarabean și
să țină aproape de Maia
Sandu!

●
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Conspirațiile p(l)andemice...Conspirațiile p(l)andemice...

Luigi
Albu

DDoctori, jurnalişti,
politicieni, economişti, scri-
itori, regizori, oameni de
cultură din toată lumea
sfidează versiunea oficială
privind „criza mondială de
sănătate”. Începănd cu 11
martie 2020, dată în care
O.M.S. a declarat pandemia
cu noul coronavirus, lumea
a fost întoarsă pe dos de
ceea ce mass-media a
numit „criza mondială de
sănătate”. 

Hăcuită de ghilotina
„noii normalităţi” în
credinţele şi valorile ei fun-
damentale (considerate
până mai ieri perene),
omenirea a fost scindată în
două tabere: conformiştii,
cei „normali”, pe de-o parte,
şi revoltaţii „conspiraţionişti”
(numiţi şi „negaţionişti”), pe
de altă parte. Cum era şi
firesc, România a fost şi ea
prinsă în tăvălugul acestei
reconfigurări socio-culturale
şi politico-economice.

Ca peste tot în lume,
mare parte din presa
românească, scrisă şi
audio-vizual, şi-a adaptat cu
servilă conştiinciozitate re-
torica şi limbajul la această
nouă „realitate”, care mai
ieri ar fi fost doar un sce-
nariu apocaliptic al unui film
de groază, începând astfel
să folosească sârguincios
termenii de „teoria
conspiraţiei” şi
„conspiraţionişti”. Să mai
spunem că această pri-
menire lingvistică a
jurnaliştilor din România a
coincis cu momentul
„finanţării” cu 40 milioane de
euro plătiţi de guvernul
Orban a unei părți a mass-
mediei de la noi, din banii
românilor, aşa cum o parte
din presa însăşi ne
mărturisea prin unele arti-
cole din luna mai a anului
trecut. Evident, fiind vorba
de un gest guvernamental,
n-ar fi frumos din partea
mea să pomenesc aici cu-
vântul mită.

Şi aşa, parte din
jurnalişti, bine motivaţi şi rig-
uros adaptaţi la această
nouă paradigmă a „noii
normalităţi”, deopotrivă
politică şi socio-culturală, au
început să vegheze zi şi
noapte asupra noastră, cu
scopul nobil declarat de-a
ne păzi minţile de „fake
news”, determinaţi să ne
identifice pe toţi aceia dintre
noi care contrazic varianta
oficială privind „criza
mondială de sănătate 
cu noul coronavirus”,
etichetând orice abatere de
la spusele guvernanţilor ca
fiind „teoria conspiraţiei”,

numindu-i pe promotorii ei
„conspiraţionişti”, indiferent
cine ar fi aceştia. Eticheta a
sărit apoi din televizor, oare-
cum spectaculos şi
neaşteptat, după ce mai
întâi i-a virusat bine-bine pe

telespectatorii conformişti şi
„normali”, pentru a se
propaga mai departe şi con-
tamina nu doar media
socială (Facebook şi Twit-
ter), ci tot internetul, spaţiu
în care, până mai ieri, ne
simţeam liberi să
împărtăşim între noi, pe
lângă selfie-uri, propriile
noastre gânduri şi opinii
bazate pe alte surse de in-
formare decât cele guverna-
mentale. 

Deja, datorită
prezenţei legiunilor de „fact-
checkers”, astăzi putem
posta pe F.B. aproape orice
năzbâtie şi nelegiuire, dar
nimic din ce ar putea con-
trazice naraţiunea oficială a
instituţiilor internaţionale
privind actuala „criză
mondială de sănătate”, care
stă la baza politicilor guver-
namentale ale ţărilor lumii,
în particular la baza
restricţiilor drepturilor şi
libertăţilor civice ale
populaţiei lumii. 

Iar când nu sunt de-
a dreptul eliminate, astfel de
postări sunt stigmatizate ca
fiind „informaţii false” sau
„parţial false”, iar contul re-
sponsabil pentru astfel de
nelegiuiri şi blasfemii so-
ciale este suspendat pentru
un număr de zile ce creşte
vertiginos propoţional cu re-

cidiva. Pentru că atunci
când îndoctrinarea este
completă, omul devine
aidoma unui orb incapabil
să mai vadă ceva în jurul lui,
incapabil să mai remarce
până şi cele mai evidente

realităţi. Dar oare câţi dintre
cei care folosesc termenul
de „conspiraţionist” cunosc
originea lui şi scopul pentru
care a fost creat?Termenul
de „conspiraţionist” este
versiunea românească
vulgarizată a originalului
american „conspiracy theo-
rist”, neomologat (încă)
lingvistic de Academia
Română, deşi este folosit în
mod copios de politicienii
din arcul guvernamental şi
jurnaliştii cărora le-a
cumpărat loialitatea. Origi-
nalul, care tradus mot-a-mot
ar suna „teoretician al
conspiraţiei”, a fost creat şi
făcut popular de C.I.A. 

în anii '60 pentru a
dezarma pe cei care,
folosindu-şi gândirea 
critică, îndrăzneau să 
pună întrebări incomode
autorităţilor americane
privind asasinarea lui J.F.
Kennedy (Dallas, 22 noiem-
brie 1963), o crimă la cel
mai înalt nivel pe Pâmânt,
care a rămas nesoluţionată
până azi, deşi dosarul ar fi
trebuit de mai mulţi ani să fi
fost declasificat (a fost clasi-
ficat de Justiţia S.U.A. pen-
tru 50 de ani) și dat
publicității. Într-un memoriu
intitulat „Combaterea criti-
cilor Raportului Warren”
(„Counterining criticism of

the Warren Report”), C.I.A.
și-a propus să facă din ter-
menul „conspiracy theorist”
o armă menită să fie folosită
împotriva oricui pune la
îndoială activitățile și pro-
gramele secrete ale guver-

nului S.U.A.. Iar de-atunci şi
până azi au fost
nenumărate astfel de
activităţi şi programe guver-
namentale secrete şi
nenumăraţi cârcotaşi
„conspiraţionişti” care nu au
acceptat explicaţiile comuni-
catelor oficiale, o situaţie
întâlnită în toate ţările lumii.
Dar hai să vedem care sunt
„teoriile conspiraţioniste” şi,
mai ales, „conspiraţioniştii”
care au îndrăznit să aducă
ofensă versiunii oficiale
privind aşa-zisa pandemie
cu noul coronavirus şi,
printre altele, s-o numească
„plandemie”. 

Lămurind acestea,
voi folosi şi eu pe parcursul
textului meu compus din
xinxi părţi, termenul
„conspiraţionist”, chiar dacă
nu există (deocamdată) în
dicţionarele limbii române,
doar pentru a nu-i contesta
şi în această pricină
lingvistică pe „erudiţii” şi
„cărturarii” politicieni de la
conducerea ţării.

Foarte mulţi medici
din lume, dintre care unii cu
o lungă şi strălucitoare
carieră științifică, sunt
convinşi că actuala „criză
mondială de sănătate” a
fost minuţios plănuită, fiind
de fapt o conspiraţie, o es-
crocherie, cea mai mare

crimă împotriva omenirii
comisă vreodată pe Terra
pe timp de pace, mama tu-
turor operaţiunilor sub steag
fals din Universul cunoscut,
care are la bază numai fal-
suri şi minciuni răspândite
printr-o propagandă extrem
de bine pusă la punct,
practicată profesionist de
mass-media care (nu mai
constituie de mult un secret)
a fost de mai multe decenii
redusă la un instrument de
manipulare a omenirii aflat
în proprietatea cercurilor oli-
garhice globaliste care se
erijează în stăpânii lumii.

Iar ca urmare a
acestei convingeri, „teoriile
conspiraţioniste” privind ac-
tuala „criză mondială de
sănătate”, sunt grefate pe
toate elementele ei: proto-
colul medical oficial impus
spitalelor suport Covid, în
cadrul căruia sunt incluse
medicamente scumpe şi in-
eficiente, cu urmări tragice
pentru soarta pacienţilor, în
timp ce remedii ieftine şi
mult mai eficiente sunt bru-
tal respinse de autorităţi, cu
argumente neştiinţifice, 
aşa cum arată medicii
„conspiraţionişti” (adică cei
neafiliaţi politic şi, adesea,
dinafara sistemului de Stat),
măsluirea numerelor de
cazuri de infectări şi decese,
pentru a părea mult mai
multe decât în realitate, în
contextul în care statistica
lor se face din pix, în
absenţa necropsiilor, interz-
icerea necropsiilor, din mo-
tive considerate cel puţin
penibile de către doctorii
„conspiraţionişti”, loteria
testelor P.C.R., al căror
uriaş procent de eroare,
coroborat cu absenţa
necropsiilor, stă la baza fal-
surilor şi minciunilor din
propaganda oficială din
media şi din comunicatele
„Grupului de Comunicare
Strategică” (G.C.S.), menite
să inducă şi să menţină
starea de frică şi depresie în
rândul populaţiei. La care se
adaugă, în ultimele luni, is-
teria vaccinării în masă cu
vaccinuri experimentale,
prezentate populaţiei de
către autorităţile de Stat ca
fiind sigure, în ciuda multi-
plelor efecte secundare ad-
verse și chiar a deceselor.,
menţionate și de
producătorii lor.

●
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Ni s-a zugrăvit un nou orizont – vaccinarea!Ni s-a zugrăvit un nou orizont – vaccinarea!

Teodor
Palade

ÎÎn decursul existenței
sale, lumea și-a tot schimbat
aspirațiile. Și, subordonată în
timp unor țeluri diferite, a
urcat sau a coborât pe dru-
mul ei către viitor – calea
presărată cu sumedenie de
incertitudini. Azi, obiectivul nu
mai este industrializarea, ca
în secolele optsprezece sau
nouăsprezece și nici digi-
talizarea ca în secolul abia
încheiat.  Decarbonizarea și
depopularea au devenit
Scopul. Iar drumul spre atin-
gerea acestuia, drum care
urmează să treacă obligato-
riu prin botezul pandemic
pentru a deveni credibil, se
numește vaccinarea!

Pentru a înțelege în-
cotro mergem, ne-am
obișnuit să privim la
conducătorii noștri direcți, la
cei pe care noi, neputincioși
în a ne depăși proastele
obișnuințe, credem că i-am
ales și, mai ales, ne
închipuim că ne sunt datori.
Câtă naivitate! Ei știu prea
bine că nu nouă ne sunt da-
tori. Rolul nostru, deloc deci-
siv, a fost acela de a
reprezenta cât mai veridic
decorul, paravanul. De mulți,
de foarte mulți ani, poate din
totdeauna, noi, cei mulți, am
reprezentat numai ornamen-
tul, podoaba ridicată în fața
ochilor mulțimii, destinată să
deruteze privirea gloatei de la
adevărații actori. Da, amăgiți
continuu,  am ajuns a fi acele
obiecte decorative în spatele
cărora stăpânii își instalau în
jilțuri largi slugile prea ple-
cate. Timp în care noi,
convinși că avem  puterea de
a ne hotărî singuri soarta,
completam cu încredere
buletinele de vot. Niște hârtii
cu totul și cu totul inutile.
„Dacă votul nostru ar putea
schimba ceva, nimeni nu ne-
ar mai lăsa să votăm”, a spus
cu aproape un secol în urmă
Mark Twain. Și, multele
decenii scurse de atunci au
demonstrat că ilustrul scriitor
și publicist american a avut
mare dreptate!

Azi, constatăm că nu
un amărât de prim-ministru
dintr-o țară de mâna a treia
hotărăște soarta poporului
său. Nu un președinte agra-
mat, care abia poate rosti
corect gramatical câteva
fraze în limba autohtonă, este
acela care stabilește direcția
de mers a țării sale. O
adevărată viespărie, cu puteri
nelimitate, plasată cu mult
deasupra legilor, conduce cu
adevărat omenirea. Așa-zisa
elită a lumii – o încrengătură
formidabilă de interese finan-
ciare, militare, economice și
religioase, strânsă la un loc
de dorința acerbă de dom-
inare – trasează, prin planuri
abițioase și strict respectate,
mersul omenirii: „instru-

mentele şi mijloacele folosite
de aşa-zisa elită a lumii pen-
tru dominarea omenirii sunt
structurate într-o „piramidă a
puterii“ care are la vârf famili-
ile de potentaţi ale aşa-zişilor
„iluminaţi“ de inspiraţie
satanică (Rothschild, Rocke-
feller etc.) – care au elaborat
planul şi supraveghează în-
deplinirea lui – şi include, pe
diferite trepte, tot felul de
grupări oculte precum grupul
Bilderberg, francmasoneria
mondială de toate orientările,
riturile, fracţiunile şi ramurile
(Marele Orient al Franţei, ritul
scoţian antic şi acceptat, ritul
Memphis-Misraim etc.), cer-
curile aşa-zis „selecte“ şi
think-tank-urile de tipul
C.F.R., Comisia Trilaterală,
Masa Rotundă, Clubul de la
Roma, societatea iezuiţilor,
instituţiile financiare
internaţionale precum Banca
Mondială, Banca Regle-
mentelor Internaţionale, Fon-
dul Monetar Internaţional,
organismele militare de tipul
N.A.T.O., uriaşele concerne
multinaţionale, marile agenţii
mass-media şi chiar guver-
nele marilor puteri economice
[…] Toate aceste grupări ma-
sonice, organisme financiare,
politice şi economice, agenţii
secrete, cercuri de influenţă,
instituţii administrative, para-
vane economice şi politice,
societăţi mai mult sau mai
puţin religioase constituite
sau infiltrate şi controlate pe
ascuns de către agenţii aşa-
zişilor „iluminaţi“ constituie
doar câteva dintre nu-
meroasele braţe ale
caracatiţei mondialiste.

Răspunsul la între-
barea de mai sus nu este
simplu. Va trebui să ne
depășim propriile impresii și
credințele de moment. Va fi
necesar să lăsăm în urmă
convingerile sădite în mintea
noastră, încă din copilărie,
care spun că soarta ne este
hotărâtă de aleșii noștri. Gu-
vernele nu sunt de capul lor.
Ele fac ceea ce li se dictează
de aceia care au avizat nu-
mirea fiecăruia dintre miniștri
și au sprijinit politic și finan-
ciar înscăunarea prim-min-
istrilor și a președinților de
țară. Prin voința acestor
păpușari și împinse de
obligațiile față de stăpânii lor,
guvernele sunt prinse într-o
țesătură extrem de deasă și
inflexibilă de interese. Există
zeci de Acorduri, Pacte, Legi
internaționale, Planuri,
Agenții internaționale,
Cluburi, Agende de lucru etc
la care guvernele au aderat
(de voie sau de nevoie) și
care, prin decizii, sugestii sau
indicații cu statut de obligativ-
itate, dirijează mersul lu-
crurilor.

Ne întrebăm, cu
temei, de ce în fața acestei
pandemii care a născut o
sumedenie de suspiciuni,
aproape toate guvernele
lumii au acționat identic? De

ce, într-o lume atât de
diversă, antagonică pe
alocuri, guvernele s-au aliniat
disciplinate acelorași coman-
damente, și-au chinuit cu
bună știință cetățenii și și-au
distrus economiile?

Au făcut-o pentru că,
acolo sus, au fost elaborate
niște programe a căror în-
deplinire nu este facultativă.
Ba din contră, este urmărită
cu maximă rigurozitate. Au
mai făcut-o pentru că, în
scopul ducerii la bun sfârșit a
acelor programe, au fost
înființate, în decursul timpu-
lui, o mulțime de organisme și
asocieri internaționale prin
care guvernele au fost legate
de mâini și de picioare. Să
încercăm, împreună, o ream-
intire a lor fără a avea
pretenția că le-am numit pe
toate: Agenda pentru Dez-
voltare Durabilă a Națiunilor
Unite, Acordul de la Paris,
Clubul de la Roma, Planul de
Acțiune al populației mondi-
ale, Conferința Mondială a
Populației de la 
București, Legea Europeană
a Climei, Pactul Ecologic Eu-
ropean, Viziunea Europeană
Strategică, Roadmap on Vac-
cination pentru statele U.E.,
Agenția Internatională de En-
ergie, Organizația Mondială a
Sănătății, U.N.E.S.C.O. etc.

Oprindu-ne numai la
una dintre aceste organizații
internaționale – Agenda pen-
tru Dezvoltarea Durabilă a
Națiunilor Unite – să cităm
cele scrise de Kevin Mugur
Galalae, cercetător de origine
română cu activitate științifică
în Canada, Germania, Marea
Britanie și România: „Guver-
nele lumii au aderat la
Agenda pentru Dezvoltare
Durabilă a Națiunilor Unite,
care este bine mediatizată,
dar nu poate fi realizată decât
dacă se execută mai întâi
programele de decarbonizare
și depopulare și acestea nu
se pot face în mod deschis,
deoarece primul necesită dis-
trugerea multor sectoare eco-
nomice și al doilea crimă în
masă […] Obiectivul
depopulării nu este explicat
nicăieri, deoarece implică
genocid și crime împotriva
umanității, dar fără el nu sunt
posibile decarbonizarea și
nici sustenabilitatea, motiv
pentru care este urmărit în
secret cu acordul tacit al
majorității guvernelor lumii.
Implicit, totuși, obiectivul
depopulării apare în Indexul
de Depășire (Overshoot
Index), care descrie nivelurile
sustenabile ale populației din
fiecare regiune și țară de pe
pământ și gradul în care
lumea este suprapopulată”.

Ca și cum mulțimea
de instituții transnaționale nu
ar fi fost îndeajuns, la nivel
statal, au fost instituite organ-
isme și societăți naționale,
blagoslovite de guverne,
menite să ajute la în-
deplinirea sarcinilor trasate

de primele. Profitându-se de
pandemie, în România, spre
exemplu, a fost creată în mod
expres o funcție similară gu-
vernatorului, cu puteri
aproape nelimitate: Coman-
dantul Acțiunii!

În aprilie 2021, într-
un articol intitulat
„Lumeatreizarea: Nenoro-
cirea cu ardere lentă a
Americii”, Ryan Green, de-
scrie pe larg efectele adânci
ale pandemiei. Efecte care
ne afectează pe fiecare din-
tre noi, inclusiv comunitățile
largi, chiar statele cele mai
bogate ale lumii.
„Lumeatreizarea este o
nenorocire cu ardere lentă
pentru cei care trăiesc în
țările dezvoltate, obisnuiți cu
confortul, conveniența și se-
curitatea. Lumeatreizarea
înseamna sărăcirea treptată
și inevitabilă a unei țări bo-
gate. Este efectul vizibil 
al crizelor majore care
afectează populația,
instituțiile, corporațiile și chiar
guvernul. Se răspândește in-
sidios în fiecare aspect al
vieții de zi cu zi și în cercurile
noastre mici. Mai putină dez-
voltare înseamnă mai puțină
bogăție, mai puțini bani în
circulție pentru ca toată
lumea să-și poată satisface
necesitățile și obligațiile.
Această economie în
scădere aduce tot felul de de-
clinuri care afectează servici-
ile, infrastructura, lanțul de
aprovizionare, instituțiile,
schimbarea vieții și rutina
populației”.

Practic, ne spune
Ryan Green, statele lumii,
chiar și cele mai bogate, par-
curg un process lent de în-
toarcere la statutul
caracteristic lumii a treia:
nivelul de trai scade semni-
ficativ; criminalitatea are o
creștere șocantă; numărul
persoanelor fără adăpost
explodează; valurile de
emigrație nu mai pot fi con-
trolate; scade dramatic cali-
tatea serviciilor către
populație iar firmele private
dispar în ritm rapid; infra-
structura nu numai că nu se
dezvoltă dar este practic
abandonată; ating o cotă
alarmantă inflația, impoz-
itarea și confiscările;
inegalitățile sociale ajung la
cote nemaiîntâlnite; securi-
tatea persoanei este
abandonată…

Sunt aspecte pe care
le vedem cu toții, cu care ne
confruntăm mai ales în ul-
timul an, după debutul pan-
demiei. Întrebarea este: Dacă
statele bogate trec prin acest
proces regresiv înfiorător, ce
se întâmplă în țările trăitoare
cu adevărat în lumea a treia?
Vor arde ele lent, până la
„cenușeizare”?

Un sondaj de opinie
recent arăta că în majoritate
covârșitoare populația
României are convingerea că
țara merge pe un drum greșit.

Întrebați cum prognozează vi-
itorul României în termini me-
teorologici, 76% dintre cei
întrebați au răspuns ”Nori,
ploaie și frig”.

Nu ar trebui să ne
mire. Semnele unui aseme-
nea derapaj erau evidente.
Repetatele încălcări ale
Constituției încă de pe vre-
mea tristă a președintelui
Băsescu, voluntarismul și
mitomania politicienilor, lipsa
demnității, slugărnicia față de
străinătate precum și lipsa
totală de respect pentru
cetățean din partea
guvernanților, sunt dalele cu
care se pavează drumul nos-
tru spre viitor. Iar avalanșa de
idioțenii și stupizenii din tim-
pul acestei pandemii
reprezintă ovăzul din traista
pusă în fața cailor costelivi
care trag la căruța pe cale de
destrămare cu numele
România. Noua destinație?
Aceea indicată țării zilele tre-
cute de prim-ministrul guver-
nului român: Vaccinarea în
masă!

După zile de discuții
furtunoase în coaliție privi-
toare la evitarea căderii gu-
vernului, la continuarea
guvernării și la obiectivele
sale viitoare, prim-ministrul
Cîțu a avut o singură și scurtă
declarație: „Sunt foarte bu-
curos că ne asumăm,
această coaliție, ca obiectiv
principal campania de vac-
cinare. Este important să
avem o campanie de vac-
cinare de success. Sunt con-
vins că vom avea o campanie
de vaccinare de success”.

De sărbătoarea Flori-
ilor, același prim-ministru al
României îi îndeamnă pe
români să spere: „Știu că
aveți nevoie de speranță,
după un an de pandemie.
Dar speranța noastră, a tu-
turor, trebuie să fie vac-
cinarea. Pe asta ne bazăm!
Nu avem altă soluție”.

Observați? Nu
interesează redresarea
economică, nu interesează
nivelul de trai cel mai scăzut
din Uniunea Europeană, nu
interesează infrastructura
care se prăbușește, nu
interesează nici măcar
situația periculoasă de la
granițele țării. Guvernul
României, orb, și-a pierdut
țara. Guvernul României, pre-
cum un angajat fidel marilor
companii farmaceutice, are
un singur scop: Vaccinarea.
„Nu avem altă soluție!”,
spune șeful guvernului. De ce
oare? „În fapt, România a
ajuns sub un autoritarism
neosecuristic (ceea ce juriștii
americani au numit
„președinție africană”) și
prostocratic – un autoritarism
ridicol, dar mai ales dăunător.
Aceasta este cauza
principală a situației de acum
a țării” (Andrei Marga,
Meritocrație, mediocrație,
prostocrație).

●
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Sinecura cultural-secularizată…Sinecura cultural-secularizată…

Cezar Adonis
Mihalache

ȘȘi totuși, nu ar trebui
să evidențiem mai întâi
contribuția etnicilor germani
la dezvoltarea culturală a
spațiului românesc abia
apoi să fluturăm și fișa
neștiută a rolului comunității
evreiești la „cizelarea”
spațiului german?… Spațiul
german cultural de la el de
acasă, nu cel etnic de la
noi… Sigur, nu ar fi musai,
dar măcar ar fi loc de o
prezentare pe o manșetă de
curriculă… Dar, probabil, nu
ar servi scopului „cultural-
secularizat” de ei inventat,
reinventat, încălzit și re-
dospit întruna… Și cu
adevărat a început a se
răsuci lumea pe dos dacă
evreii au ajuns a se folosi de
reprezentarea germanică a
unei culturi monumentale
pentru a-și cânta (singuri) în
strună pe încă o temă…

Nu, nu este nimic
nou, nimic surprinzător în
această „nouă” acțiune,
pentru că, acolo unde
găsesc o vulnerabilitate, un
punct de vulnerabilizare, se
înfig… Nu se strecoară câte
unul, să ajungă la toți de
laude (deși nu este vorba
numai de preamările de

sine, niciodată doar atât la
ei), ci se înghesuie buluc…
Acum au găsit un spațiu de
expansiune („culturală”) pe
o îngăduință germană…
Sau o vulnerabilitate?!… Și
năvălesc cu „1700 de ani de
istorie” ai lor (în mare parte,
o istorie știută doar de ei)…
Și da, este treaba nemților

ce vor să mai cultive politi-
cal etnic prin cultura lor…
Deși e mare păcat de valo-
rile pe care le lasă în
uitare… Dar ce treabă avem
noi să ne împovărăm cu cei
1700 de ani ai lor?!… Și mai
ales cui folosește gener-
alizarea care acum apare
doar ca șapou de șuetă
etnică, dar mâine-poimâine

va fi pansonată și
pavoazată pe bannerul unei
certitudini?… Faptul că
evrei nu doar au contribuit la
etosul cultural al unei țări, ci,
așa cum deja ne-au pus în
frunte acești păcală ai cul-
turii de la noi, ai culturii
seringii și botniței, și
irefutabila aserțiune că ne-

au și „cizelat”… A insinuării
că și la noi „comunităţile
evreieşti au cizelat cultura
din care au făcut parte” (dixit
ministrul culturii în pream-
bulul, proiectului „1700 de
ani de istorie şi cultură
evreiască în Germania,
321-2021”)…  Și cum altfel,
dacă „toate comunităţile
evreieşti din toată lumea au

conturat şi cizelat cultura din
care au făcut parte”, după
viziunea aceluiași
opinent?… O mizerie ce va
deveni dicton în două-trei
alte evenimente culturale
numai de ei știute…

Or, ce facem noi
acum? Unde mergem cu
jalba restituirii contribuției de

educație, civilitate și
cultură? Cum mai batem în
toba civilizației de sorginte
germanice dacă până și ei
acceptă că au fost
cizelați?… Într-o contribuție
culturală care oricum nu
înseamnă cizelare… Pentru
că dacă am vorbi despre
nevoia de îndreptare a unei
națiuni-cultură, ar trebui să

desprindem cele două
noțiuni, ba, ar trebui să vor-
bim de un popor și ale lui
scrijelituri de precultură…

În plus, să nu trezim
nu numai cu procesul de
„cizelare” pe care ar vrea să
ni-l facă dovadă, dar și cu
cei 1700 de ani trântiți și la
noi pe nepăzitul răboj al is-
toriei, al prezenței, al culturii,
al etosurilor-civilizație..i.
Pentru că, la ei, falsificarea
istoriei este o treabă atent
„documentată”, istoriografic
însăilată și, în mod cert, vor
avea și pretenții de restituiri
și compensări pe marginea
prezenței de presupusă civ-
ilizare, niciodată și de civili-
tate. Și este grav că aceste
atacuri la ființa noastră nu
mai vin doar dinspre
pezevenchii cu aere cultur-
ale și istorice, precum „pa-
pricari” (!) pe seu cu boia ori
patibulari deșirați pe crupe
de ponei, ci și dinspre niște
oficiali ce sunt preocupați de
grija binelui, nu și al binelui
cultural (căci el există, fără
îndoială), al evreimii, al
evreimii cizelând culturi,
etosuri și etnosuri, popoare
și națiuni…

Dar, vorba aceia, ei,
ei când se cizelează?…

●
Prea multă îngenunchere…Prea multă îngenunchere…

Vasile
Lechințan

AAm deschis geamul,
azi dimineaţă, să fotografiez
nişte arbori dragi mie. Am
rămas fermecat de puritatea
verdelui care se deschide
lumii din coroana lor bogată.
An de an, ne încântă, cu fi-
delitate şi statornicie, cu
miraculoasa lor deschidere
către lume. Trec peste ei
viscole, vânturi puternice de
martie, furtuni cu ploi rapizi
de vară, gata să-i scoată din
rădăcină, toamne cu frig ce
le pictează multicolor, cu
diferite nuanţe, frunzişul,
dar ei rezistă în picioare cu
demnitatea neştirbită. Îţi
mângâie sufletul că avem o
astfel de lume plină de mira-
col al vieţii. Ce trist ar fi să
se abată şi peste ei agre-
siuni şi îngenuncheri de tot
felul, astfel că noi să o luăm
mereu de la început cu
sădirea lor, dar cu frica de a
nu fi doborâţi, nu peste mult
timp, din nou, de vreo urgie.
Trist a fost în anii trecuţi
când nu ştiu ce boală s-a
abătut peste bănuţei la noi
acasă şi în tot satul, ba chiar
am auzit că şi în alte multe
zone, că toţi s-au uscat, pur
şi simplu toţi bănuţeii. Şi
bănuţeii fac parte din viaţa
mea din anii copilăriei, de

amintirea mamei, a familiei
noastre de demult, de am-
intirea bunei vecine lelea
Anuţă, care avea vreo trei
sau patru tufe mari rotunde
de bănuţei în faţa verandei
casei lor mari, de “chiaburi”,

în copilăria mea. Ce ar fi,
aşadar, ca minunaţii pomi şi
arbori să fie mereu
îngenuncheaţi şi învinşi de
răul lumii? Avem măcar feri-
cirea de a ne fi alături, cu
statornicul lor freamăt şi
miracol an de an.

Ei, dar care ne este
soarta noastră, a oame-
nilor? Este clar, ca lumina
zilei, că una plină de înge-
nuncheri. A scos la iveală, o
dată mai mult, această pan-
demie. Mic cu mare (în sens
de statut social, nu ca

vârstă), inteligent sau prost
(din gândire defectuoasă,
nu mă refer la sărmanii pe
care-i ştim), frumos sau urât
(urâţit moral, pentru că fizic
nu există oameni urâţi), sa-
vant sau manu-facturier,

bun la suflet sau rău, capa-
bil sau impostor/veleitar,
generos sau hain, sfânt (în
sens de cu mai puţine
păcate) sau păcătos, toţi am
fost aruncaţi, de-a valma, în
acest cazan al Infernului,
care este pandemia, toţi
îngenuncheaţi în linie, cu
unica bucurie că minunaţii
cei mici sunt mai puternici în
faţa monstrului invizibil. Vai,
şi de câte îngenuncheri nu
am avut şi avem parte, noi,
oamenii! Până la 1989 au
fost cu nemiluita: lipsă ali-

mente, lipsă căldură, lipsă
lumină, lipsă libertate de
asociere, lipsă libertate de
expresie, lipsă de putere
politică (votările şi congre-
sele erau nişte mascarade),
adunări forţate în pieţe pub-
lice şi pe stadioane pentru
farse groteşti şi caricaturale
de adulare, tot numai înge-
nuncheri peste înge-
nuncheri. Noroc că aveam
un spirit liber care se
răzbuna, în forul nostru inte-
rior, cu toată puterea, îm-
potriva acestora, nu ne
lăsam înfrânţi.

După 1989, nici pe
departe să fim scutiţi de în-
genuncheri: când o proastă
sau un prost (din gândire
defectuoasă şi lipsă de
cultură, nu ne gândim la
cazuri clinice, Doamne
fereşte!) a ajuns să ne
conducă, prin cine ştie ce
maşinării ale firavei noastre
democraţii, şi vedem că nici
n-are de gând să-şi dea
demisia, atunci cum să nu
fim îngenuncheaţi pe o
perioadă lungă-lungă, până
îşi termină mandatul. O
perioadă preţioasă a vieţii
noastre ne este astfel
furată. Mă gândeam
câteodată ce bine se opera
în democraţia ateniană,
când o persoană de la con-
ducere, dacă nu-i era pe
placul poporului, din motive

bine întemeiate, poporul nu
o lăsa, îngenuncheat, să-şi
gate mandatul, se adunau
câteva mii de semnături şi
respectiva persoană, nu
numai că era dată jos, ci şi
exilată din ţară. Acum, în
timpurile noastre moderne,
avem sondaje de opinie şi
respectiva persoană căzută
din graţia naţiunii ar trebui
să-şi dea imediat demisia.
Aceasta presupune, de-
sigur, o viaţă publică activă
a întregii societăţi.

Şi câte alte înge-
nuncheri nu am suferit: la
alegeri măsluite, la
privatizări care au fost unele
adevărate jafuri din averea
publică, la incapacitatea
statului, din crasa
incompetenţă a unora, de a
răspunde în cazuri de strin-
gente şi mari pericole pub-
lice, etc.

Suntem, noi, oa-
menii, capabili de a construi
o societate demnă,
echitabilă, corectă, normală
şi puternică, fără –isme (co-
munism, capitalism), în care
omul să nu mai fie supus
dezonoarei, înjosirii,
batjocurii şi îngenuncher-
ilor?

●


