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„N-ar fi rău să fie bine-n ţara

asta...” 

- Ion Creangă
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Judecați doar de ei înșiși; Judecați doar de ei înșiși; 
doar de completul criminalilor făptuitori…doar de completul criminalilor făptuitori…

Cezar Adonis
Mihalache

MMesajul „sistemului”
este tot mai nevoalat:
Dosarul Revoluției poate fi
judecat doar de un singur
complet… Cel al
inculpaților… Așa ar fi tre-
buit să sune din capul locu-
lui rezoluția tergiversării în
acest dosar… Și nu numai,
ci și în cazul tuturor
dosarelor mari, dar
nemărețe, nici măcar ca
rechizitorii nefinalizate în
dreptate, din cei treizeci de
ani trecuți dintr-o viață, de
om, dintr-o istorie, de
neam… Am fi știut și noi
ceva… Și n-am mai fi avut
așteptări, nu atât de schim-
bare la față, de îndreptare,
ca mentalitate și spirit de
dreptate, a magistraților
proveniți din vechiul sistem,
cât mai ales dinspre
așteptata dreptate
(ne)împărțită de tinerii intrați
în magistratură cu mult
după anii faptelor jude-
cate…

Nu, nu ar fi fost
morală o asemenea
soluție… Dar măcar nu am
mai fi suferit în cel mai greu
dosar post-decembrist: cel
al așteptărilor… Revoluția,
Mineriadele, jafurile din
retrocedări și „privatizări”…
Căci, un singur dosar le-ar
putea cuprinde pe toate
acestea… Pe toate făcutele
și nefăcutele, voitele și
„întâmplătoarele”, cedările
și „accidentele” ipochime-
nilor și cozilor de topor,
vânzările și trădările
guvernanților… Pentru că
ajunge un singur rând-
rezoluție pentru a con-
semna epoca
post-decembristă: marea in-
echitate, marea lipsă de
dreptate, masiva strivire a
așteptărilor, totul pentru a
săpa și transforma în ruine
fundamentele demnității
noastre. Demnitatea indi-
vizilor, demnitatea
grupurilor, revoluționare ori
conservatoare, demnitatea
națiunii și apoi a neamului
ce am fost, a poporului și
subgrupurilor în care ne-am
transformat…

Poate ar fi fost de
dorit și o rezoluție prin care
acest dosar să poată fi jude-
cat doar după moartea
părților vinovate… Ar fi fost
o prelungire a așteptărilor

noastre, a agoniei în
așteptare, de la noi la
urmași, cu încrederea și
speranța că unii dintre ei se
vor îndrepta, istoriografic ju-
ridic, spre dovedirea
adevărurilor trăite de
părinții, apoi bunicii, și – cât
de curând -, strămoșii și
străbunii lor… Cu un proces
de restituire istorică în loc
de îndreptare juridică și
pedepsire a vinovaților, că
doar nu o să le mai dez-
groape nimeni oasele de
fosile comuniste din gropi,
să le răzuiască în piețe pub-
lice, dar măcar un proces…

Sigur, o astfel de
amânare a judecății până la
dispariția fizică a părților vi-
novate ar fi fost dorită de
mulți… Dar nu și de cei gri-
julii cu postamentelor lor în
istorie… Ei și-ar fi dorit un
proces rapid, rezolvat din
pixul procurorilor militari, cu
neurmăriri, nedovediri,
neîncadrări și neluări în
considerație ca temeinic
dovedite, ci doar subiectiv
conjuncturale, ale acelor
valuri ale tinereții
revoluționare, a tuturor
declarațiilor din dosar… Tot
mai puține, tot mai 
scurse printre degetele
împărțitorilor de nedrep-
tate…

Poate că acest
dosar chiar nu putea fi jude-
cat de o instanță din Româ-
nia… Și trebuia dus de la
bun început într-un tribunal
internațional cu actele
urmăritoare făcute de alții…
Căci, prin implicarea 
personajelor cârmuitor
ceaușiste, apoi guvernator
democratice, prin implicarea
civililor parte din sistemul
ceaușist, apoi a sistemelor
redundante rezultate din
capul caracatiței, dar și prin
implicarea militarilor, nici un
Parchet, civil și, cu atât mai
mult, militar, nu avea
căderea efectuării
cercetărilor în dosar…

Nu acum, ci poate
după cel puțin jumătate de
secol de îndepărtare de la
acele vremuri…  De ajun-
gere la acel moment în care
totul ar fi devenit, nu doar is-
toriografie, ci istorie a unei
alte națiuni, a unei alte
„conștiințe”, a unor altor tim-
puri… Pentru că, oricum, nu
timpul, ci, natura în sine a
omului lucrează împotriva
celor ce așteptau împlinirea
unei dreptăți, apoi măcar

consemnarea unei decizii
de recunoaștere a
vinovățiilor făptașilor, apoi
fie și doar trecerea făptașilor
într-o listă a vrăjmașilor nea-
mului românesc… Acum
însă, timpul doar numără
clipele până la răsturnarea
firească sub presiunea na-
turii umane… Pentru că oa-
menii au tendința de a-i ierta
pe călăi, apoi de ale căuta
părți pozitive, de a le trans-
forma orice gest de
„bunăvoință” din cazanul
personal de mârlănie,
ipocrizie, fariseism, trădări,
genociduri, în ceva pozitiv
evidențiabil… Iar noi, ca
neam, atâta cât vom mai
consemna peste alți treizeci
de ani, nu vom face
excepție… Poate doar în
felul în care vom (o)rândui
statuile figurilor anterior sin-
istre devenite iertător is-
torice… Și va rămâne poate
doar o singură
necunoscută… Cel ce va fi
mai întâi… Ceaușescu ori
clica Iliescu, Voican et.
com.?… Sau poate toți, ca
busturi, din întâiul netopit,
dosit încă în spatele Palatu-
lui Scântei?…

Un procuror a tot
eliminat acte din Dosarul
Revoluției… Indiferent că
erau înscrisuri militare sau
„simple” declarații, tot probe
erau… Și tot un procuror,
același, care a plimbat
dosarul între instanțe, de-
cide retrimiterea către Par-
chetul Militar… Și nici o
asociație de magistrați, nici
un ong nu reclamă felul în
care, nu doar că am fost
mințiți cu împărțirea
dreptății, ci și luați peste pi-
cior, văduvele și abia
născuții de atunci, și care nu
au apucat a simți brațele
părintelui ucis, dar și toți
ceilalți, nepoți, urmași,
urmașii de generație a unei
generații strivite de
neputință, nedreptate, neîm-
plinire…

●

Adevăr? Adevăr? 
Sau… nu! Sau… nu! 

Petre
Jipa

MMotto. Pe o plăcuță
pusă pe Statuia Libertății
este scris: „Aceia care
renunță la libertate pentru a
obține puțină siguranță, nu
merită nici libertate, nici
siguranță”. 

Benjamin Franklin
Demult de tot, acum 30 de
ani, când mustăcioara mea

începuse să mijească a
sclipiri de nea îmi încercam
norocul pe la Facultatea de
drept. Profesorul, un om ex-
traordinar mai mergea cu
mine pe un balcon la o
țigară. Într-o zi îmi spune: –
Acești oameni mari ce con-
duc lumea, vor să o
schimbe. – Ce vor să mai
facă din ea…? – Să o
împartă altfel…! Am crezut
că vorbește aiurea, dar era
profesorul meu, cum să-l
contrazic. Totuși am urmărit
schimbările de-a lungul tim-
pului, iar dacă atunci mă
gândeam la ,,Teoria
conspirației” astăzi observ
cum lumea s-a schimbat.
Guvernanții din umbră pun
umărul pentru dominarea
planetei și asistăm la ul-
timele etape pentru a reuși.
În anul 1897, într-o localitate
din Elveția, Bâte, a avut loc
un Congres Francmasonic
unde au fost puse bazele
unor Protocoale secrete.
Aplicarea acestor protocoale
secrete ,,pas cu pas” au dus
în timp la rezultatele pe care
le vedem.

Acum eu știu că este
vorba de o accelerare
neobișnuită, eu nu o înțeleg,
dar probabil ocrotitorii aces-
tor protocoale se grăbesc.
Astăzi am să scriu primul
protocol, menționez că ele
sunt în număr de 24, iar pe
parcursul articolelor mele am
să le și dezvolt.

,,Primul protocol se-
cret – Dreptul constă în forță

– Libertatea este o idee
himerică. Liberalismul și
anarhia. Credința. Autono-
mia. – Dușmanul intern.
Mulțimea trebuie păcălită.
Anarhia și efectele ei. – Po-
litica și morala nu trebuie să
aivă nimic comun. Dreptul
trebuie să fie al celui mai
tare. Puterea ascunsă, a
noastră, trebuie să fie de
neînvins. – Scopul nostru
justifică întotdeauna mi-
jloacele. Mulțimea este

oarbă și de aceea poate fi
atât de ușor manipulată. Al-
fabetul politic secret. Dis-
cordiile partidelor. Forma de
guvern care conduce cel mai
bine este autocrația. – Li-
chiorurile tari și băuturile al-
coolice în exces, care în
exces, care fac să slăbească
conștiința oamenilor. Clasi-
cismul. Desfrâul generalizat.
– Teroarea necesară. Liber-
tate, Egalitate, Fraternitate
sau marea minciună. – Prin-
cipiul guvernului dinastic. –
Privilegiile aristocrației
creștine trebuie să fie cât
mai repede nimicite. Noua
aristocrație care trebuie să
apară. – Abstracția utopică a
libertății. Amovibilitatea (re-
vocarea) reprezentanților
poporului”. De ce această
Conspirație a fost numită
Teorie…? Pentru a accentua
în mintea naivilor lipsa de re-
alism, teoria este locul ab-
stract unde se întâlnesc mai
multe fapte în mod specula-
tiv. Mă întorc la Adevăr sau
mă gândesc la neadevăr,
cert este un lucru, sunt mulți
oameni care de sute de ani
se gândesc la un model de
control în masă. Au trecut de
atunci 200 de ani și ce au
prevăzut protocoalele, parcă
se întâmplă astăzi.

●
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Folclor și „jonglerii” din „vremuri de tristă amintire!”…Folclor și „jonglerii” din „vremuri de tristă amintire!”…

Ion
Măldărescu

ÎÎn anul 1997,
președintele de atunci al
României, un autist politic la
fel de pro-român ca și cel de
astăzi i-a trădat și abando-
nat pe românii trăitori pe
pământurile românești ale
nordului Bucovinei, ale
sudul Basarabiei și ale
Ținutului Herța, comițănd un
act de trădare națională prin

„renunțarea pe veci” a teri-
toriului românesc de sub
ocupația Ucrainei.

În anul 2021, la co-
manda păpușarilor care-l
teleghidează pe senilul și
din ce în ce mai mult con-
testatul șef al „Stripes and
Stars”, sub „arbitrajul” Ger-
maniei și al Franței (vă
aduceți aminte de Pactul
Molotov-Ribbentrop de la 23
august 1939 și de Diktatul
de la Viena din 1940?), Gu-
vernul și Parlamentul
Coloniei Corporatiste sub
Ocupație Militară Străină
(C.C.O.M.S.) – statutul ac-
tual al fostei Românii Mari
din 1918 -, au emis și apro-
bat o lege de cooperare
militară cu Cabinetul de
Miniștri ai Ucrainei[1], stat
artificial creat de Stalin și
Hrușciov -, un stat dovedit
neprieten al românilor. Gura
târgului tricotează bârfa că
ar fi vorba de interesul unui
pripășit „ne-român” la o
fabrică de armament de prin
județul Alba.

Bani, bani și iar
bani, dar cu noi, românii,
cum rămâne? Germania a
făcut deja un pas înapoi, de-
clarând prudentă că nu va
participa la un război îm-
potriva Federației Ruse.
Gamela militarilor francezi a

dat în clocot, iar militarii
S.U.A. nu vor să mai apere
nici Capitoliul nici caricatura
împiedicată din Salonul
Oval, suspectându-i validi-
tatea facultăților mentale.

În acest context,
România se găsește
aruncată în marasmul jun-
glei Marii Resetări, iar
hoardele de lichele auto-
htone nu ne oferă decât
„stări de alertă” catastofal
administrate cu efecte
genocidale și jonglerii cu

numărul „deceselor gener-
ate de coronavirus. Desigur,
în jurul acestui număr mai
era vehiculat și mai este
încă, într-un mod la fel de
fals, totalul celor
contaminați. Dar, până la
urmă, cu adevărat relevante
pentru starea de sănătate a
unei națiuni sunt cifrele de-
ceselor. Ei bine, acestea au
fost false. Mai corect spus,
falsificate în scopuri
politice”, în urma cărora
asasinii își umplu trezoreri-
ile personale.

Drepturile omului au
fost transformate în hârtie
higienică, spitalele de stat
nu mai sunt așezăminte de
vindecare a pacienților ci
temnițe unde oamenii sunt
legați ajungând arși de vii
(holocaust la propriu).
Cifrele pierderilor și a celor
vaccinați prezentate ca
număr de circ derutează oa-
menii, minciunile și es-
crocheriile celor ce s-au
făcut și se fac vinovați de
starea de dezastru rămân
nepedepsite. Ba chiar
prezentate ca rezultate poz-
itive. Reziduurile societății
contemporane precum
Biden, Sarkozy, Macron,
Johnson, Merkel, Iohan-
nis… au permis unor
purtători ilegali de creiere

umane alterate de tip
Cioloș, Barna, Clotilde, Tur-
canu & Co să se instaleze
în funcții publice cu puteri
decizionale. Cu toții mint
cum respiră și emit cre-
tinisme „de tristă amintire”:

Nelu Tătaru – a afir-
mat (nu se cunoaște precis
dacă în funcția de parla-
mentar al României sau în
calitate de „scăpat” din
vreun „spital modular
Covid”-fantomă creat de el
sau din vreun așezământ de

îngrijire a tulburărilor de
mansardă: „Așa am primit
ordin, să îngropăm morții
dezbrăcați și în saci de
nailon. […] Vaccinarea va fi
obligatorie inclusiv pentru
copii. Iar dacă părinții
refuză, vor fi decăzuți din
drepturi și le vor fi luați copiii
cu forța pentru a fi
vaccinați”. Ordin de la cine?

Iulian Bulai – un
Pinochio lamentabil cu
rulmenții uzați înainte de
vreme, fost cerșetor-statuie
în Norvegia, ajuns prin nu
se știe ce jonglerii U.S.R. în
Parlamentul C.C.O.M.S.-
România acuză P.S.D. pen-
tru incendiul de la Spitalul
„Matei Balș”. L-a scăpat pe
cel de la spitalul de psihia-
trie din Slatina, dar nu-i
târziu pentru internare. Oxi-
genul din secții o fi de vină
sau lipsa acestuia din
creierele arafatiene, voicule-
sciene, gheorghițiene, rafil-
iene de care „Ales, bulaies,
praful s-a ales!”.

Andrei Caramitru –
fiul lu’ tac-su, coordonatorul
focurilor de mitraliere
asupra Bibliotecii Univer-
sitare din București, în de-
cembrie 1989) – face pe
anal-istul lu’ pește și dă
indicații prețioase „pentru
proști”, pe FB.

Sandra Pralong –
probabil, botezată de un
popă cu coarne într-un
cazan cu smoală, instruită
în S.U.A., în prezent,
tăietoare de frunze la
Cotroceni și slobozitoare de
„binecuvântări” useristcu-
vântate după propriiile
afirmații: „Nu vrem religie în
școli! Religia îi
îndobitocește pe oameni, îi
face docili și slugarnici!
[…]Biserica Ortodoxa Ro-
mana este o tumoare de pe

corpul social al țării. Paraz-
itarea minții e mai gravă
decăt cea a buzunarului […]
Părinți […] retrăgeți-va copiii
de la actualele ore de religie
din școli […] Gîndiți-vă la
milioanele de minți infestate
și veți intelege o bună parte
din dezastrul de astăzi […]
combaterea naționalismului,
boicotarea activă a
inițiativelor care spală pe
creier populația […].

Adrian Wiener –
este posibil ca tulburările
sale de tip borderline să se
fi materializat printr-o abor-
dare dihotomică cu reacții
dramatice: „Ar trebui
legiferat un mod de exter-
minare ai acestor oameni cu
adevărat periculoși care se
împotrivesc vaccinării”.

Clotilde Armand –
„plantată” (fără brățară) –  în
România, posibil, prin
manevre cioloșiste și epoleți
D.S.S. se scuză-acuză: „Nu
înțeleg cum au apărut acele
înregistrări (cu umblatul în
sacii cu buletine de vot –
n.a.) pentru că ni s-a spus
că camerele video nu
înregistrează!”… Voturile au
fost renumărare recent, dar
dreptatea umblă tot cu
capul spart.

Raluca Turcan – a
uitat câți ani are, nu prea

știe ce caută ea în viața ei și
susține că „Pensiile nu s-au
putut mări pentru că
autoritățile s-au împiedicat
de dosarele cu șină!”, asta,
în timp ce „seara ne culcăm
sănătoși și dimineața ne
sculăm – Doamne, ferește!
–  morți”.

Răspunsuri indirecte
la aceste „mărgăritare” ale
cretinismului de necontestat
ni le oferă cel puțin doi din-
tre cei care au plecat:

George Pruteanu –
„Cultura de masă s-a degra-
dat înfiorător fiind infestată
de grosolănie, sexualitate
de mahala, incitare la ură,
umor grobian, șmecherie,
agramatism, ignoranţă.
Televiziunile oferă 0,01 la
sută cultură. Se urmăreşte,
parcă, îndobitocirea acestui
neam”.

Adrian Păunescu  –
„Nebunii urcă-n vârf de tot,/
Comandă lumea idiot,/
Declară zilnic un război,/
Murim săraci, murim umili,/
Din moftul unor imbecili/ Şi
este vai şi-amar de noi./ Nu
mai există nici valori,/ Nu se
mai nasc nemuritori,/ Există
bani şi-atâta tot,/ Să fim
maimuţe-n carnaval,/
Maimuţa n-are ideal,/
Maimuţa are numai bot./
Sunt puse ţările la zid,/
Democraţia e un vid,/ Sub
echilibrul pururi frânt,/ Se-
aruncă-n lume maladii,/
Popoarele spre-a se rări,/
Că-s prea mulţi oameni pe
pământ”.

Vrem nu vrem, tre-
buie să recunoaștem
„marele merit” al „guver-
nelor mele”: pauperizarea și
isterizarea românilor au fost
realizate „pas cu pas”, fiind,
cu adevărat, „lucruri bine
făcute” în „România
educată” a robotului schior,
Orban și Cîțu. În România
despre a cărei Declarație de
Independență Națională –
rostită de Mihail
Kogălniceanu la 9 mai 1877
-, robotul de la Cotroceni n-
a scos un cuvânt (doar nu e
nația lui). Câteva zile mai
târziu, tot el, Președintele
României și-a arătat iaărși
mușchii din cauciuc gonfla-
bil, vaccinați (cu numai el
știe ce),  pe post de „eliber-
ator” al cetățenilor. S-a stro-
focat cu mult zel să anunțe
– el – prin sunete sacadate
citite de pe prompter, că din
15 mai, „poporul”, va primi
porția de „panem et
circenses” și că masca nu
va mai fi obligatorie în spații
deschise. De parcă acest
anunț nu l-ar fi putut difuza
crainicii televiziunilor prin
telejurnale...

●
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Maşina de spălat creiereMaşina de spălat creiere

Teodor
Palade

ÎÎn ultima vreme, sin-
gura aparatură care a lucrat
din plin în România, singu-
rul domeniu în care s-a in-
vestit fără restricţii şi unicul
mecanism care a cunoscut
succese reale, remarcabile
chiar, a fost maşina de
spălat creiere. Mai mult ca
oricând, anul şi jumătate de
când se joacă cu noi de-a
baba oarba,  fantoma Pan-
demia le-a permis celor încă
lucizi (din ce în ce mai puţini
şi mai huliţi) să realizeze di-
mensiunea apocaliptică şi
eficienţa înspăimântătoare
a maşinii cu pricina

Nu este o preocu-
pare nouă. Aplicată asupra
asupra unor categorii de
deţinuţi politici,  prizonierilor
de război în anumite
circumstanţe, dar şi
experimentată la nivelul
societăţii de unele regimuri
politice, spălarea creierelor
a făcut carieră în secolul tre-
cut şi continuă să fie una
dintre preocupările de bază
ale politicienilor lumii mod-
erne.

Pentru a fi eficient,
mecanismul înglobează psi-
hologi, psihiatri, sociologi,
medici neurologi, personaje
cunoscute din mass-media,
economişti şi politicieni din
arcul puterii. Baza
documentară, în mare parte
ascunsă sub cortina secre-
tului, ocupă spaţii imense şi,
precum cunoştiinţele marilor
vraci din antichitate, nu per-
mite decât un acces strict
controlat.

Disputată între ceea
ce înseamnă o tehnică
medicală pură şi actul mult
mai larg al artei, ataşată sau
uneori inclusă cu totul în
domeniul războiului psiho-
logic, spălarea creierelor
face carieră în toată lumea.

Una dintre cele mai
interesante personalităţi ale
secolului trecut, ziarist, co-
respondent de război
prezent pe teatrele de
război din orientul
îndepărtat, în războiul civil
din Spania, în confruntările
sângeroase din Africa şi
participant direct timp de doi
ani la al doilea război mon-
dial în calitate de specialist
în propagandă, Edward
Hunter a scris o carte,
Brainwashing (Spălarea
creierelor), în care exlică pe
înţelesul tuturor care este
scopul şi care sunt urmările
acestei acţiuni. În Brain-
washing, Edwar Hunter
furnizează o definiţie
cvasicompletă a ceea ce
înseamnă tehnica de
spălare a creierelor: „Con-
form definiţiei sale scopul

tehnicii de spălare a
creierelor este să schimbe
radical mintea unei per-
soane, astfel încât aceasta
să devină o marionetă vie
sau un robot uman. Cei care
practica această tehnică, au
ca obiectiv  crearea unui in-
divid cu noi credinţe şi
crezuri compatibile cu in-
teresele lor.  Fără să
conştientizeze, omul devine
captiv în propriul corp,
datorită faptului că i se
instalează un nou proces de
gândire. Tehnica spălarii
creierelor era utilă în
crearea noului individ care

să nu se revolte niciodată şi
să asculte ordinile primite
de la autoritaţi superioare
care interacţionează cu el
(guverne, organizaţii,
instituţii, oficiali  ş.a.)”.

Apreciate în liter-
atura de specialitate drept
„viol mental”, în procesul
spălării creierelor se folos-
esc unele tehnici uşor de re-
cunoscut azi în chiar viaţa
de zi cu zi a cetăţeanului
român: pedepsirea drastică
a „crimei” de a gândi; elim-
inarea reperelor naţionale
ori denaturarea lor
completă; ştergerea
tradiţiilor autohtone din
educaţie şi conştiinţa
colectivă prin înlocuirea lor
cu altele, importate sau per-
vertite; prezentarea prin
campanii extinse ale mass-
media a adevărului drept
minciună şi a minciunii drept
adevăr; repetarea obsesivă
a unor neadevăruri până ce
ele sunt asimilate de
masele largi ca adevărate;
acuzarea publică a celor
care gândesc liber şi
prezentarea lor ca pericol
pentru întreaga societate;
propăvăduirea obedienţei şi
pedepsirea exemplară a
manifestărilor demnităţii…

Limitându-ne numai
la anul şi jumătate de când,
ca popor, trăim acest
coşmar al pandemiei, ex-
emplele concrete în sensul
celor prezentate mai sus
sunt nenumărate. Aproape
nicio latură a vieţii personale
sau sociale nu a fost omisă

atacului celor care doresc
să devenim, aşa cu spune
Edward Hunter, „marionetă
vie sau un robot uman”. Nu
au fost ocolite nici traiul de
zi cu zi, nici libertăţile funda-
mentale, nici viaţa
economică şi nici relaţiile
umane cele mai intime.
Printr-o propagandă care a
înghiţit miliarde de dolari, au
fost zdrobite cu concasorul
mass-media până şi cele
mai intime libertăţi,
propăvăduindu-se: frica de
sărut; înfierarea oricărei
apropieri fizice; interzicerea
desfăşurării conform tradiţiei

a ceremoniilor căsătoriei,
botezului, înmormântării şi a
efectuării ritualelor reli-
gioase cele mai personale;
desfiinţarea procesul de
învăţământ la toate
nivelurile, de la grădiniţă la
masterat, mergându-se
până la oprirea copiilor de la
joacă; suprimarea dreptului
la asistenţă medicală a bol-
navilor cronici; interzicerea
liberei exprimări şi îndoc-
trinarea cu percepte inven-
tate în scopul supunerii
necondiţionate;  iar noi,
spălaţii pe creier, am zis că
aşa este bine. Că numai
aşa Pandemia va fi
îndurătoare cu noi păcătoşii.

Cum de s-a ajuns
până aici? În mod brusc,
neaşteptat dar programat cu
ani de zile înainte, pe glob a
apărut, ca din senin, un
virus cu caracteristici ne-
cunoscute de nimeni, cu o
viteză de extindere
nemaiîntâlnită, aproape
supranaturală. El a atacat şi
omoarât cu zecile de mii, la
comanda şi sub strica con-
tabilizare a politicienilor-
politicieni şi a
doctorilor-politicieni, numai
anumite categorii ale
populaţiei. Şi anume cate-
goriile „înnobilate” peste
noapte cu calificativul de
„vulnerabile”, socotite de
multă vreme (în cercurile
înalte ale suprabogaţilor
care conduc lumea) un bal-
ast pentru societate şi o
frână în calea instaurării
fericirii universale pe

Pământ. Astfel, această
ciudată boleşniţă rezolva şi
rezolvă încă, „în mod
neaşteptat”, o mult mai
veche doleanţă a celor
îngrijoraţi că suntem prea
mulţi, a celor preocupaţi cu
disperare de descoperirea
unei metode eficiente de
împuţinare a oamenilor de
pe Terra şi se aflau în
căutarea unui mod deplin
funcţionabil de eutanasiere
care să nu provoace valuri
prea mari de protest.

Noi, spălaţii pe
creier, am acceptat ca firesc
acest straniu eveniment

medical care ne-a dat viaţa
peste cap şi care, ca un ver-
itabil asasin nevăzut, ne
pândea ascuns în tot ce ne
înconjoară spre a ne ucide
mişeleşte. Iar maladia,
modelată în timp după vr-
erea politicienilor, am so-
cotit-o ca fiind naturală şi
nevindecabilă medical
asemenea sutele de gripe
anterioare. Gripe cu care
„noua boală” era rudă cât se
poate de directă, dar care
veniseră şi trecuseră fără
prea multă vânzoleală
socială ori resetări ale sis-
temelor politico-economice
mondiale.

Noi, spălaţii pe
creier, nu putem crede că în
spatele acestei pandemii s-
ar putea ascunde unele in-
terese obscure. Suntem
convinşi că nu există posi-
bilitatea ca întreaga poveste
să fi fost declanşată în mod
intenţionat ori că politicienii
care conduc popoarele lumii
ar putea fi supuşi unor pre-
siuni pentru a adopta o
măsură sau alta în favoarea
unor gigantice forţe finan-
ciare şi politice. Mai credem
că ei, politicienii, ne iubesc
pe fiecare dintre noi şi că şi-
ar pune în joc poziţia pe
care o ocupă în stat pentru
binele nostru şi în folosul
nostru.

Noi spălaţii pe
creier, suntem convinşi că
vaccinul, devenit între timp
prioritate naţională,
imunizează deşi în mod cert
el nu are această calitate;

ştim cu certitudine că vac-
cinul reprezintă singura cale
pentru eradicarea bolii, deşi
exemplele statelor cu vac-
cinare masivă contrazic
drastic această afirmaţie;
suntem convinşi că
vaccinaţii sunt deja o cate-
gorie socială care merită
privilegii iar nevaccinaţii tre-
buie stârpiţi precum
şobolanii răspânditori de
ciumă; apreciem că toţi cei
care nu se vaccinează din
motive diferite sunt şi agita-
tori antivaccinişti care tre-
buie stigmatizaţi întrucât
reprezintă un pericol mai
mare decât virusul însuşi
pentru existenţa tuturor
celorlalţi, inclusiv a
vaccinaţilor „imunizaţi”;
susţinem că revenirea
treptată la normalitate
reprezintă o recompensă
guvernamentală acordată
de politicienii mulţumiţi de
supuşenia noastră şi nu
mersul firesc la lucrurilor
într-o societate normală;
ştim cu certitudine că ma-
nipularea cifrelor cu
îmbolnăviri şi morţi a fost şi
este o eroare materială şi
nu un joc politic murdar care
a molestat şi încă mutilează
în mod nemeritat întreaga
societate românească;
avem convingerea că ni-
meni nu are interesul să
vândă cât mai multe vaccin-
uri şi că întregul efort de
vaccinare este numai în
folosul comunităţilor lovite în
mod nefericit şi tragic de
această boală cumplită (cu
o rată de vindecare pe cale
naturală de peste 97 la
sută);

În mod sigur, noua
maşină de spălat creiere
setată acum pentru nivel
mondial s-a dovedit
eficientă.La urma urmei nici
nu mai contează costurile
atâta vreme cât scopurile au
fost atinse. Oamenii deja
gândesc altfel, poate că so-
cietatea umană în întregul
său  nu va mai fi vreodată la
fel ca înainte de pandemie,
trilioanele de dolari au urmat
cât se poate de diciplinat
traseul stabilit şi au umplut
exact buzunarele ce tre-
buiau umplute, marea re-
setare se află în grafic şi
crizele economice, finan-
ciare şi sociale au atins
nivelul preconizat.

Restul? Doar nişte
amărâte de amănunte!

●



Ghimpele Națiunii

Gemând (pre)limba în melisme…Gemând (pre)limba în melisme…

Cezar Adonis
Mihalache

NNu are nimeni nimic
cu ei… Treaba e să nu
rămână numai ei pe post de
„artiști”… Că am mai trăit
noi din astea, zise și vântu-
rate ca dovezi dintr-un puț al
negândirii, nonrațiunii
însămânțată „politically cor-
rect” drept mostră a
nerespecării egalității de
șanse, ba chiar a
discriminării fățișe… Și am
răbdat deja prea multe
vorbe tânguite pe la urechile
noastre, pe atunci de oa-
meni cumsecade, azi de
discriminatori, xenofobi,
semiți, anti-rasiali și alte
genuri fără gen în acronime
despicând limba… De
atâtea ori ne-am arătat mult
prea înțelegători, ba, am zis,
„lasă, să fie și ei ca noi”…
Că e loc pentru toată
lumea… Chiar dacă ne
despărțeau câteva clase,
cel puțin de școală… Apoi
ne-am trezit călăriți, împinși,
împunși, dați la o parte,
alungați și exilați… Să
rămână numai ei, sărmanii
de ieri, „domnii” de (mai)
apoi…

Acum se vor și
maneliștii cu „patalama”, nu
doar la vedere, ci având o

recunoaștere oficială… Că
ei au școala în sânge și nu
le trebuie nici stiluri, nici
genuri, nu?!… Și grav e
când le suflă în arcuș și
feluriți petiționari de
sinecuri, abonați ai vieții în
oficine de făcut nimic pentru
noi, de toate pentru ei, și

care nu doar le țin isonul ci
le mai și freacă, în noua
formă de tăiat frunză la
câini, arcușul cu
maglavaisul de ceară al in-
teresului… Că, atunci, o iau
de-a dreptul lucurile la
vale… Și nici măcar nu se
mai rostogolesc, că nu mai
au de pe ce, scara de valori
având treptele nu doar
șubrede, putrede, ci
desfăcute…

Or, când un membru
CNA se pog(c)oară (!) cu
vorbe de duh peste noi,
când ne înțelepțește cu

șabloane de corectitudine
inventată, poate și conjunc-
tural achitată, iar artiștii,
adevărații artiști, tac,
înseamnă că nimic nu mai
contează… Nici măcar ul-
timele așchii ale treptelor
din ceea ce a fost, cândva,
o scară a valoriii…

Înseamnă că nu mai avem
puterea de a le pune la loc
și ne supunem, în comor-
biditatea sistemului, linșării,
lapidării, exilării din rosturile
noastre… Și este mai mult
decât o impertinență să latri,
ca membru CNA, către un
radiodifuzor nemulțumit pe
drept de banii care se prel-
ing prin organismele de
(in)gestiune a drepturilor de
autor, că „maneliștii sunt un
fel artiști”… Dixit, duduia
Cristina Pocora
(Punctum!)…. Și că nu tre-
buie să ne lamentăm, nici

măcar ca difuzori de
muzică, pentru invazia
acestei specii cu sub-
specii…

Muzicienii, fie tenori,
folkiști ori interpreți de
muzică ușoară sau
populară, își adună cu greu
astăzi fărâmele fărâmițate

de pandemie, iar maneliștii,
sunt împinși în față ca
„artiști”… Și în loc să des-
facem firul în patru, să
vedem cum a fost posibil ca
maneliștii să primescă aju-
toarele bănești de pan-
demie destinate artiștilor,
actorilor, scriitorilor, noi
venim și le facem un soclu?!
În loc de un binemeritat
eșafod, noi le clădim un
piedestal din injustiția
ajunsă politică, nu doar de
partid(e), ci de stat?… Sau
totul este un suflu orchestrat
menit a rezolva problemele

celor ce au dat și ale celor
ce au încasat diurnele de
pandemie în vreme ce
adevărații artiști făceau
foamea de la un împrumut
la altul?… Poate este vorba
doar de rezolvarea amiabil
gestionată de către sistem a
dosarelor cu iz penal de-
schise zecilor de maneliști și
nonmaneliștii (că există și
așa ceva, având și ei bu-
ruienile lor sufocante în stilul
nestil!)… Iar prin aceasta
încercare de a le „decerna”
recunoașterea oficială ca
artiști se urmărește, nu atât
o problemă de castă
sangvină (!), ci includerea în
nomenclatorul de meserii ca
artiști pentru a face dovada
dreptului de a fi primit legal
acei bani pentru care astăzi
ar merita niscai
răcoreală?…

Un puroi uriaș a
cuprins în mâzga-i de
pecingine de impostură,
sinecuri, beneficii nemeri-
tate, segment după seg-
ment…. Iar faptul că din
gestiunea colectivă a drep-
turilor de autor s-au scurs
banii către o specie
nerecunoscută în nomen-
clatorul locurilor de muncă
denotă nivelul de putregai al
unui sistem cvasicăpușat…
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Nenorocirea ţărănimii noastre în ultimii 30 de aniNenorocirea ţărănimii noastre în ultimii 30 de ani

Vasile
Lechințan

UUn blestem s-a
abătut asupra românilor
când ţara noastră a fost
vândută, practic, de marile
puteri, în 1945, „influenţei”
sovietice, care a distrus com-
plet şi din temelii democraţia
interbelică şi a eliminat fizic
pe făuritorii Marii Uniri de la
1 Decembrie 1918 şi odată
cu ei s-au dus cele mai min-
unate conştiinţe ale iubirii de
neam a românilor, iubire care
includea şi pe ţărănimea
română. Totalitarismul comu-
nizant care s-a instaurat în
România nu numai că nu
iubea pe ţăranul român, 
dar a instaurat un 
provizorat perpetuu al
ştergerii identităţii membrilor
societăţii, cu o lozincă a feri-
cirii viitoare, în aşteptarea
perpetuă a comunismului.
Totul era doar un provizorat
al „oamenilor muncii”, care
trebuiau să robotească pen-
tru un ideal foarte abstract,
pentru că nimic nu se în-
trevedea realizabil din acel
comunism mereu „în zbor”,
fără a-l putea atinge
vreodată. Şi când instaurezi
un provizorat şi nu o normal-
itate de viaţă, este un pericol
uriaş să obţii, nu oameni
adevăraţi, ci „trecători” prin
viaţă, neancoraţi în gravitaţia

normalităţii, în cea a istoriei
adevărate a patriei de care
aparţii, în cheagul unităţii de
neam reale şi nu regizate
ideologic şi deci batjocoritor
şi blasfemiator. Şi câtă blas-
femie şi batjocură nu a fost
până la 1989! Vine, însă, lib-
ertatea de după 1989.
Blestemul cel crunt din 1945
ne-a ajuns. Nu am mai avut
oamenii cei mari care să
preia normalitatea de
odinioară.

Din străfundurile
provizoratului de mai ieri au
dat cu coatele să ajungă sus
numeroşi „provizori”
dezorientaţi şi fără vreo viz-
iune şi autoritate de a con-
duce ţara. Şi de atunci
încoace trebuie să vorbim de
nenorocirea ţărănimii
române din ultimii 30 de ani.
Care este rezultatul acestei
acţiuni de a nenoroci o lume
românească dragă? În
primul rând, o pensie de miz-
erie, ca şi cum ţăranii noştri
nu ar fi oameni. Pensie care
se duce pe medicamente
foarte scumpe, după ce
ţăranul nostru a lucrat o viaţă
la colectiv, şi să ne gândim
numai la culesul manual al
sfeclei de zahăr pe timp
până prin noiembrie cu ger,
de-ţi crăpau mâinile de frig
cum prindeai rădăcinile mari
ca să le tai frunzele şi pentru
ca societatea să aibă puţin
zahăr, la porţie, restul fiind

exportat. Deci statul trebuia
să se gândească la o pensie
onorabilă pentru ţăranii
noştri, care, bătrâni după
1989, fără bani, fără mijloace
de prelucrare a pământului,
s-au văzut închişi cu viaţa lor
într-un lagăr, e drept, inviz-
ibil, într-un loc comun,
groaznic pentru că a fost ac-
ceptat şi trecut cu vederea
de toţi, cu “conştiinţa” că
ţăranii îşi merită retribuţia de
la societate şi apoi, treaba
lor, să-şi tragă zilele cum vor
putea într-o lume fericită a
democraţiei şi libertăţii.
Neavând suficiente resurse
financiare, doar pe medica-
mente şi poate pentru curent
electric şi gaz, ţăranii s-au
văzut nevoiţi să renunţe la in-
troducerea apei potabile,
apă atât de necesară
gospodăriei, inclusiv pentru
instalare de băi în casă, nu
în fundul grădinii.

De resurse finan-
ciare are omul nevoie şi pen-
tru alimentaţie sănătoasă şi
conformă cu indicaţiile
medicilor, pentru refacerea
danturii, operaţie foarte
scumpă, pe care nu şi-au
putut-o permite mulţi dintre
bieţii ţărani ai noştri. Apoi
noroaiele de pe drumuri şi
din curţi erau şi sunt ca în
Evul Mediu. Târziu s-au mai
făcut investiţii, dar insufi-
ciente, în această direcţie.
Din alt punct de vedere,

provizoratul post decembrist
nu a realizat mai nimic în
direcţia refacerii cărţilor fun-
ciare, a cadastrului, pentru
ca ţăranul nostru să fie
stăpân deplin pe cele câteva
hectare de teren pe care le
are şi pe casă. Marea
democraţie interbelică
românească a avut puterea
să refacă, în 1938, cărţile
funciare, tocmai pentru că
era o societate normală, ex-
trem de bine înfiptă în
pământul patriei, având
conştiinţa că nu te poţi juca
deloc cu astfel de lucruri
privind dreptul omului la pro-
prietate. Provizoratul nostru
însă merge înainte, puţin îi
pasă de acest aspect, vin în
Parlament „provizori” şi
„provizoare” de mândră min-
une iar ţara şi ţăranul suferă
enorm. Culmea e că, înainte,
provizoratului i se dăduse un
ţel, abstract, ce-i drept, dar
avea o justificare, că vom fi
fericiţi în “lagărul” comunist.
Acum mergem înainte în gol,
cu gol de idei, cu gol de ati-
tudini, cu gol de gândire şi de
suflet. Dacă am avea suflet,
ca marii noştri interbelici, ne-
am îngriji de cultura
ţăranului, am duce Opera şi
Teatrul la ţară, am organiza
expoziţii de artă plastică,
apoi am duce un filtru de
medici care să testeze gra-
tuit, cel puţin anual, starea
de sănătate a locuitorilor

satelor, cu recomandări pen-
tru un mod de viaţă sănătos.
Apoi, nu în ultimul rând, viaţa
economiei rurale ar trebui
sprijinită ca în ţările fără
„provizorat” la conducere, nu
lăsată de izbelişte de către
stat această deosebit de
importantă sursă de viaţă şi
de prosperitate, azi cu
terenuri imense nelucrate, cu
zootehnie care nu merge
pentru că laptele, legumele,
fructele şi carnea sunt prelu-
ate cu bani de mizerie ori
chiar nu-i trebuie nimănui,
aspecte care fac imposibilă
susţinerea economiei agri-
cole şi zootehnice, întinderile
de păşuni sunt fără vite. Nici
reţeaua căilor de comunicaţii
sat-oraş nu este pusă la
punct, ca în Japonia, de ex-
emplu. Aşa piere satul româ-
nesc, în loc ca să se creeze
nişte condiţii demne pentru
ca tinerii să fie interesaţi să
rămână la ţară şi în ţară,
unde ar putea trăi cu demni-
tate şi în prosperitate.

Din păcate, un
proiect de ţară este inutil într-
o lume a provizoratului
triumfător oferit de politicienii
noştri şi a paraliziei gândirii.
Să sperăm, totuşi, într-o viz-
iune românească vie şi
adevărată, care să spargă
crusta cea cumplită a înge-
nuncherii ţărănimii noastre.
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