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„Un om care n-are ce să

mănânce îşi face treabă din tre-

aba altora.”

- Ioan Slavici
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Ceea ce nu va mai fi rămas din noi…Ceea ce nu va mai fi rămas din noi…

Cezar Adonis
Mihalache

HHai că mai e puțin și
scăpăm de povară… Ne
luăm de pe umeri și cea din
urmă greutate  și ne
eliberăm de toate acele
răspunderi pe care ni le-au
lăsat cei de dinaintea
noastră. Vorba aceea, ne-
au întrebat și pe noi dacă
vrem să ne înhămăm la o
asemenea luptă? Dacă
putem și vrem să rupem din
nisipul nostru balast pentru
a număra, fir cu fir, ce mai
avem pe aici? De ce să fim
noi în veci stăpâni, să veg-
hem, să luptăm, să ne
asumăm, când putem sta în
colțurile noastre de bal-
astieri ai vieți și să ne
ducem liniștiți viețile vier-
muind. De ce fim stăpâni
când putem fi slugi?! De ce
să luptăm când, nu-i așa, o
viață avem… Să petrecem
și să ne petrecem cât mai
ușor, mai nesufocant, mai
fără răspunderi… Ce ne tre-
buie nouă poveri când avem
oricum de tras după noi
bagajele personale ale unei
vieți atât de impersonale?…

Să ne debarasăm
de povară, dară! Să ne
lepădăm de obligațiile
morale, istorice și civice. Să
lăsăm patriotismul istoric,
economic și social și să
azvârlim departe de noi tot
ce ne apasă pe umeri!…
Cine vrea o țară, să-și
caute, nu?! Că asta facem și
noi de atâta vreme de am și
uitat, nu doar de unde am
plecat, ci tot ce am lăsat în
urmă. Tot ce am abandonat
deși, aparent, suntem încă
acasă. De ce să ne mai
sacrificăm noi zilele,
săptămânile, anii chiar, pen-
tru alții? Da, „alții”!… Pentru
că aici am ajuns bolnavi de
trei decenii… Să nu ne mai
gândim la urmașii noștri ca
fiind ei, cei de mâine, cei din
noi pentru mâine, ci doar
niște „alții”… Pe care îi
scoatem din calcule să nu-i
încurce pe veneticii din
prezentul nostru absent,
prădătorii ce vor să pună
gheara pe povara noastră…

Avem o țară și noi
cerșim din poartă în
poartă… Să nu mai tragem
după noi și balastul amintir-
ilor, istoriei, culturii,
moralității și civismului,
nu?!… Să dăm jos tot ceea
ce ne încarcă de atâția ani,

să putem cerși mai ușor „din
poartă în poartă”… Și da,
chiar mai este puțin până
scăpăm de povară… Până
ne debarasăm de apăsarea
asta de pe viața noastră…
Până ne lăsăm, nu lapidați,
căci măcar cu o moarte
demnă de ne-am plăti
neputința, ci să ne lepădăm
de povară… De țară… De
neputința nepăsării în care
am transformat visul dodoloț
de mândru al înaintașilor…

Și sunt nenumărați
cei ce ar vrea să ne „sufle”
povara de pe umeri, să ne-o
smulgă din brațe, din mâini,
să o rupă de tainicele
legături, tot mai firave, cu
inima, cu sufletul, cu mintea,
cu demnitatea și respectul
față de cei ce s-au sacrificat
pentru a avea noi o casă…
Din care nu doar că am
ieșit, dar pe care o lăsăm
acum a fi înlănțuită cu grele
lacăte pentru ființa
neaoșă… Și nu, nu avem
nici o scuză… Nu avem
nimic a ni se ierta… Ci tre-
buie să fim judecați… Într-o
parte, ei, veneticii și
trădătorii care le-au stat la
picioare, în cealaltă „boxă”
noi, nepăsătorii, privitorii,
absenții, dar, nu de puține
ori, și intrigații, fariseii,
ipocriții de neam și țară…

Trăim vremurile din
urmă ale propriului nostru
potop în istorie… Ni se ia
totul… Din fața noastră, de
lângă de noi, de sub noi…
Ni se răpesc fiicele și fe-
ciorii, dar nu cei din carne și
suflet, ci șuvițele de țară…

Ultima listare ne
sună ceasul… Și suntem
atât de absenți că nu ne mi
pasă de matrapazlâcurile
fățise în care s-au transfor-
mat actele de devalizare…
Nu mai conștientizăm ridi-
colul tabloului „jaf de țară”…
Ne-am vândut deja pentru
iluzorii, pe de o parte,
investiții, dar și promiscuități
lansate în linșajul țării de
acești viermi ce ne conduc
pentru a face loc
prădătorilor… Ne-am înda-
torat printr-un „pnrr” ce ne
va spolia și unghiile încar-
nate de sărăcie, dar vindem
și cea ce am zis că protejăm
tocmai prin asumarea aces-
tor planuri de investiții ale
dezinvestițiilor de țară…

Astăzi, guvernanții
vor listarea la bursă a com-
paniilor naționale pentru a
face rost de bani „de
investiții”, în condițiile în

care am antamat și sufletul
țării… Dar așa pot pune ei
repede mâna pe țară,
listând la burse pachete de
acțiuni în urma cărora statul
să nu mai conteze… Și ni se
râde în nas inclusiv prin
fundamentările acestor
acțiuni. Căci să motivezi
listarea „Hidroelectrica”,
practic cedarea controlului
de stat, prin faptul că faci
rost de bani pentru „investiții
în energia solară și eoliană”,
când tu ai o avere
energetică trecând, e drept,
prin fisurile unei țări
căpușate, destructurate și
aproape expată, are și o
ironie țintită. Să vadă și
generațiile viitoare, de pe
unde vor privi ele spre țara
lor de cândva, cât de ușor
au fost de desprins românii
de matca lor.

Acest guvern de
hiene, nici măcar corbi, căci
ar fi fost dovada unei min-
ime inteligențe, vrea să
vândă halde de acțiuni din
companiile naționale… Apoi
va lista pesemne „la bursă”
și râurile, și lacurile de acu-
mulare, și izvoarele, ba
chiar pământul… Întâi pe
cel de sub activele com-
paniilor naționale, apoi și de
sub noi… Căci listarea la
bursă a companiei „Hidro-
electrica” reprezintă un atac
final… Și nu este vorba doar
de miza unui pachet de 15
sau chiar 20 la sută din
acțiuni, ci și de participațiile
fondului „Proprietatea”. Pen-
tru că puroiul va infecta tot
ce a mai rămas din noi, cei
absenți, cei apatrizi cu sine,
cei străini de propriile înda-
toriri de suflet și conștiință…

●

Altă pace...Altă pace...

Petre
Jipa

DDin toate timpurile
scriitorul a reprezentat un
barometru al societății, dar
așa cum polii pământului se
schimbă, tot așa și acest
barometru s-a schimbat. De-
mult de tot am scris un poem
care se numea „Altă Pace” o
juxtapunere a istoriei privită
prin ochii timpului și impli-
carea scriitorului în destinul
urbei alegând ca referință un
scriitor austriac. Stefan
Zweig. El se sinucide în anul
1942 și lasă o scrisoare de
adio în care spune: Această
hotărâre a fost luată din
liberă voință și cu simțurile
clare (aus freien Willen und
Klaren Sinnen) motivând în
scrisoare „Distrugerea patriei
mele spirituale Europa (ges-
tigen Heimat Europa) și lipsa
de perspectivă ce decurge
din aceasta”.

Pe fondul depresiei,
pe fondul unui război
nemaivăzut, simțurile, sens-
biliatatea, a lăsat loc depre-
siei. Thomas Mann a scris
despre pacifismul acestuia
(un pacifism care ne
caracterizează pe mulți) o
scrisoare: „Erau timpuri când
pacifismul său necondiționat
mă chinuia. Părea dispus a
accepta domnia răului, dacă
prin aceasta s-ar fi evitat
războiul, pe care îl ura din-
colo de orice.

Dilema este de nere-
zolvat. Dar când am aflat, că
niciun război bun nu scoate
la iveală decât rele, gândesc
diferit față de atitudinea lui
de atunci, sau cel puțin
încerc să gândesc altfel”.
Peste timp și eu și mă gân-
desc la Europa unită așa
cum și-o închipuiau Romain
Roland sau Emile Verhaer,
dar în timp această forță de
coeziune parcă a scăzut. Eu-
ropa moare ,,sinucisă” de
reguli. 

Dar mă mai gândesc
și la Ernest Hemingway care
și el, pe alt continent, a avut
aceiași viziune. El spune la
un Congres al Scriitorilor
Americani. „Un scriitor care
nu minte nu poate trăi și
lucra într-un regim dictatorial.
Dictatura este o minciună, și
de aceea este condamnat la
sterilitate literară. 

O dată dispărut, el nu
va avea altă istorie decât is-
toria sângeroasă a asasinat-
ului, care este foarte

cunoscută la noi”. În anul
1962 Ernest Hemingway se
sinucide, lipsa de speranță și
viitor „l-a sinucis”. 

Istorie și iar istorie,
depresia ca o formă de
scăpare din aceste războaie
care ne ating. Istoria
manevrată de acești
învingători nevăzuți care prin
mistificare au reușit să nască
monștrii.În acest context la
noi se remarcă: Lucian Boia,
Mihai Șora și de ce nu
Raluca Turcan care urează
la 300 de ani de la moartea
baronului Samuel von
Brukenthal „La mulți ani”. Să
nu credeți că o face din
neștiință; nu...! O face pentru
a rescrie o altfel de istorie, is-
toria celor care au semnat
condamnarea prin tragerea
pe roată a lui Horia, Cloșca
și Crișan. Mă întorc la „Altă
Pace” mă întorc la datoriile
pe care le avem față de
umanitate, datoriile pe care
le avem față de noi, dar noi
poate suntem vechi și nu
înțelegem subtilitățile vre-
murilor actuale.*Napoleon se
joacă-n Europa/ Pornește-n
marș grăbit spre răsărit./ Îm-
parte harta, cum dorește
pofta,/ Pofta lui și a firii ce-a
poftit.// Omoară mișelește tot
norodul./ O moară de război
se sparge-n râu./ A câta oară
se acoperă pământul/ De
sângele ce curge peste
grâu.// Apare Hitler, führer
mare,/ Pornește tancul peste
văi./ Și cucerește la-ntâm-
plare/ Ca să apară oameni
noi.// Destinul a pornit din
Alexandria./ Cu Alexandru,
marele strateg,/ Ce a răscolit
pământ, cu sabia./ Peste
război a fost poet.// Întreb
acum. O consolare,/ Pentru
tot sângele vărsat./ De ce
atâta- ncrâncenare/ De ce să
faci din viață iad...?// Privesc
și astăzi, stau pe ace./
Politici, tactici, terorism și
bani./ Doar Dumnezeu a dat
să fie pace,/ Nu un război
întins pe mii de ani..!// Iu-
birea mea, tu mă aduci la
viață./ Mă simt deja ca Ste-
fan Zweig, sunt obosit./ De
frică că eu pierd iubirea
noastră/ Pentru ambiții ce au
fost… nimic. (Altă Pace).

●
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Teroarea minciunii – o realitateTeroarea minciunii – o realitate

Teo
Palade

SSuntem conduşi de
politicieni. Ştim cu toţii că
politicienii au ca principală
preocupare inventarea unor
minciuni credibile destinate
prostirii cetăţeanului. Cu
toate acestea, o mare parte a
românior are încredere în
politicieni, îi alege în-
crezându-se în promisiunile
electorale şi chiar îi susţine în
efortul lor de face credibile
cele mai josnice înşelăciuni.
În mod sigur, am fi uimiţi dacă
am putea afla câţi bani şi câtă
energie se cheltuie pentru
prostirea noastră colectivă.
În afară de cultivarea minciu-
nii şi de propria îmbogăţire,
nimic altceva nu-i important
pentru politician. Consecința?
Conduşi de politicieni, în-
treaga noastră viaţă este
dirijată de înşelăciune şi, în
subsidiar, de lupta dură dintre
ei pentru îmbogăţire prin fur-
tul banului nostru. Banul
acela care niciodată nu este
suficient pentru salarii,
învăţământ, sănătate, dru-
muri, agricultură sau pensii.

Pe seama formulei
extrem de simple a acestui
mecanism lesne de priceput
până şi de persoanele cele
mai puţin dotate intelectual
(ei ne mint, noi îi alegem),
politicienii au construit un
eşafodaj imens de teorii „at-
estate” ştiinţific, de îmbi-
etoare strategii ale
dezvoltării, de grijă pentru
sănătatea noastră, de pro-
grame măreţe destinate
creşterii nivelului de trai şi
modelării unui om nou, pros-
per şi fericit. Toate, dar abso-
lut toate fiind parte a marii şi
permanentei înşelătorii.

Mulţi dintre noi cred,
privindu-le cu admiraţie, că
ţările bogate sunt bogate
fiindcă, aşa cum ni s-a spus,
au cetăţeni mai responsabili
decât suntem noi, românii.
Ori că sunt bogate întrucât
locuitorii lor, spre deosebire
de noi, au ştiut să
construiască de la temelii o
societate solidă dedicată
bunăstării tuturor, au pus
bazele unei comunităţi
drepte, supusă unor reguli
democratice pline de compa-
siune şi grijă pentru cetăţean.
„Sanchi!” – cum ar spune pri-
etenul meu Viorel, cel ceva
mai bronzat de la natură şi
mai deştept ca mulţi
nebronzaţi ce se dau drept
fini intelectuali.

Bogăţia ţărilor bogate
ce ne sunt date ca exemplu
în mod ostentativ are ca izvor
principal furtul, prădarea
violentă a resurselor naturale
aparţinând altora, ex-
ploatarea nemiloasă timp de
secole a sute de milioane de
locuitori nevinovaţi ai acestei
planete, jafuri de proporţii,
crime abominabile, vânzarea
milioanelor de sclavi, iar mai

apoi inventarea şi susţinerea
unui nou tip de sclavagism:
sclavagismul economic.

Pentru bogăţiile
afişate azi, prin minciună au
fost pornite războaie nimici-
toare. Tot prin minciună au
fost defăimaţi şi executaţi mai
apoi conducători care şi-au
protejat cu adevărat poporul
şi s-au opus jefuitorilor de
profesie. Prin minciună au
fost subjugate popoare,
promiţându-le prosperitate.
Au fost rupte în bucăţele
state ce s-au dorit unitare şi
puternice, dar care nu au ac-
ceptat asuprirea. A fost
împărţită lumea în bogaţi şi
săraci.

Democraţiile fanion
ale Europei, statele etalon
prin bogăţia şi înalta lor
civilizaţie  (Marea Britanie,
Olanda, Portugalia, Franţa,
Spania, Germania…) sunt
exemple triste ale modului în
care a fost (şi mai este) prac-
ticat jaful la scară
internaţională. Karl Marx, cel
care redevine azi popular prin
înflorirea curentului neomarx-
ist, autor al „Manifestului Co-
munist” dar şi al lucrării de
mare răsunet „Capitalul”, în
articolul „Stăpânirea britanică
în India” scris la Londra în 10
iunie 1853 şi publicat în „New
York Daily Tribune” la 25 iunie
acelaşi an, nota:  „Nu mă
refer aici la despotismul euro-
pean, pe care Compania
britanică a Indiilor orientale l-
a cultivat pe terenul despo-
tismului asiatic ceea ce
constituie o îmbinare mai
monstruoasă decît oricare
din monştrii sfinţi care te
înspăimîntă în templul din
Salsette. Această îmbinare
nu este o trăsătură
caracteristică a sistemului en-
glez de administraţie
colonială, ci o simplă imitaţie
a celui olandez, şi aceasta în
aşa măsură, încît, pentru a
caracteriza activitatea Com-
paniei britanice a Indiilor ori-
entale, este de ajuns să
repetăm textual cele spuse
de sir Stamford Raffles, gu-
vernatorul englez al Javei,
despre vechea Companie
olandeză a Indiilor orientale:
« Compania olandeză, care
era minată exclusiv de setea
de îmbogăţire şi care îşi trata
supuşii mult mai rău decât îşi
trata pe vremuri un plantator
din Indiile de vest gloata de
sclavi ce lucrau pe plantaţia
sa – deoarece acesta plătise
bani pentru oamenii pe care
îi cumpărase şi care
deveniseră proprietatea sa,
pe când Compania olandeză
nu plătise nimic -, a făcut uz
de întregul aparat existent al
despotismului pentru a
stoarce de la populaţie ul-
timul ban sub formă de dări şi
pentru a o sili să muncească
pînă la istovire completă. În
felul acesta ea a agravat răul
pe care-l pricinuia ţării o cîr-
muire samavolnică şi
semibarbară, îmbinînd în ac-

tivitatea ei toată iscusinţa
practică a politicianului şi tot
egoismul monopolizator al
negustorului »”.

Nu este necesar să
dezvoltăm acum ideea mar-
ilor minciuni privitoare la
sursa bogăţii statelor ce ne
privesc cu milă sărăcia deşi,
cu două decenii în urmă, unul
dintre înalţii demnitari indieni
îmi spunea că la apogeul
dominaţiei britanice în India,
timp de mai bine de o sută de
ani, din portul Bombay (unde
se înalţă şi astăzi Arcul de Tri-
umf în cinstea reginei Victo-
ria!) a plecat cu destinaţia
Marea Britanie, la fiecare în-
ceput de lună, câte o navă
plină ochi cu tone de pietre
preţioase şi aur.

Avem la îndemână,
viu, exemplul României. Ţară
care, prin minciună,
impostură şi viclenie a fost
prăduită sistematic sute de
ani. Conform studiului profe-
sorului Eugen Stănescu, între
1400 şi 1945 din România s-
a scos echivalentul a 12.564
tone aur (circa 484 miliarde
euro). După 1990, în numai
26 de ani, s-a furat de patru
ori mai mult. Adică 1900 mil-
iarde euro!. De-ar fi să
enunţăm numai minciunile
politicienilor români din ul-
timele decenii, am putea
scrie un roman fluviu.
Revoluţia populară din de-
cembrie 1989 s-a dovedit a fi
mai puţin populară şi mai
mult instrumentată de forţe
opuse lui Ceauşescu situate
în afara graniţelor României.
„Averile din băncile străine”
ale cuplului prezidenţial
împuşcat câineşte la
Târgovişte n-au existat
niciodată.

Ajutorul atât de mult
aşteptat, oferit de partenerul
nostru startegic de mai târziu,
numai ajutor n-a fost. Între al-
tele, ne amintim tristul şi
costisitorul experiment
„Bechtel”, un furt la drumul
mare demn de „Vestul
sălbatic”. Interesul american
în România şi consecinţele
ignorării acestuia ni le arată,
fără ocolişuri, şi unul dintre
exponenţii politicii americane
– politologul american
George Friedman: „Ameri-
canii vin aici să facă bani […].
Gazele de şist sunt o armă
care poate fi folosită pentru a
evita războiul. Rusia
controlează Europa prin
gaze. Aveţi nevoie de resurse
alternative iar România e cea
mai bogată în astfel de
resurse. De aceea americanii
sunt atât de interesaţi de
resursele voastre […].  Ori
lăsati americanii să extragă
gaze de şist pentru a le vinde
Europei dependente de gazul
rusesc, ori vă vom izola ca pe
vremea lui Ceauşescu si vă
lăsăm pradă razboiului”.

Nici privatizările atât
de mult lăudate de proaspăta
democraţie românească nu
au adus bunăstarea promisă.

A fost, practic, un demers
planificat pentru distrugerea
industriei autohtone, care
reprezenta un serios impedi-
ment în calea neocolonizării
aflate pe rol. Epitetul
„grămadă de fier vechi”,
atribuit industriei autohtone în
1990, trebuia să devină reali-
tate. Şi, aşa s-a întâmplat.
80% din industria autohtonă
a fost transformată în fier
vechi, vândută ca atare, în
lumea largă şi hapsână,
încărcată în nesfârşite garni-
turi de trenuri sau topită în
puţinele oţelării româneşti
rămase temporar, special
pentru asta, pe picioare.

Nici companiile
străine, sosite în valuri şi
primite cu aplauze, care ne-
au promis înflorirea ţării nu s-
au înghesuit să ne dezvolte
economia. A fost, şi în acest
caz, o imensă minciună.
Rezultatul? Acum, peste 50%
din economia românească
aparţine companiilor străine,
iar sectoarele importante sunt
acaparate de străini în
proprţie de 80%. „La vârf,
acolo unde sunt rulajele de
miliarde de lei, sectoare pre-
cum comerţul, industria auto,
industria grea sau industria
alimentară sunt teritorii rezer-
vate exclusiv de companii cu
capital străin […]. Potrivit
studiului „Capitalul privat
românesc”, realizat de Z.F.
împreună cu PIAROM, Pa-
tronatul Investitorilor Auto-
htoni din România, firmele
străine deţin peste 80% din
fabricarea produselor de
tutun, prelucrarea ţiţeiului,
fabricarea de autovehicule 
şi echipamente electrice,
telecomunicaţii, industria
metalurgică, fabricarea
băuturilor şi fabricarea de
maşini şi echipa mente”.

Minciună s-a dovedit
a fi construcţia de autostrăzi.
Vă amintiţi? „Aici sunt banii
dumneavoastră!” . Suntem,
azi, ţara cu cele mai puţine
autostrăzi din Europa după
ce din 1990 până acum s-au
perindat la Ministerul Trans-
porturilor 27 de miniştri,
fiecare cu suita sa de minci-
uni.

Minciună gogonată a
fost promisiunea de dez-
voltare a reţelei de căi ferate
prin „spargerea” vechiului
C.F.R., operă a „strategului”
T. Băsescu. Azi circulăm mai
încet şi mai nesigur pe calea
ferată decât în  secolul 19, la
începuturile infrastructurii fer-
oviare în România.

Minciună a fost
afirmaţia lui Isărescu că dacă
România nu-şi păstrează rez-
erva de aur la Londra (de-
mers pentru care 
plătim o taxă importantă) 
îşi pierde „credibilitatea
internaţională”.

Minciună a fost şi
primirea noastră în Schen-
gen. O alta, eliminarea vizei
pentru America.

Minciună a fost că Ar-

mata Română va deveni mai
puternică şi mai bine plătită
după accederea la N.A.T.O.

Minciună a fost şi că
prin intrarea în Uniunea
Europeană economia
românească va ajunge la
nivelul economiilor prospere
din Europa. Am ajuns deja de
râsul Europei, iar la Brux-
elles, la aşa-zisa masă a
bogaţilor, nu ne bagă nimeni
în seamă. Cele 86 de mil-
iarde, pe care „ni le dă” U.E.
ca urmare a intervenţiei
providenţialului preşedinte
român Klaus, s-au dovedit a
fi o minciună imensă.

Declaraţiile aproape
zilnice ale premierului con-
form cărora am trăi mai bine
sunt minciuni.

Minciună pare a fi și
„pandemia” care ne chinuie
de mai bine de un an de zile.

Minciună este cu
siguranţă și „imunizarea”
atribuită vaccinurilor apărute
suspect de repede după
declanșarea plandemiei.

Minciună este şi că
recent inventatul „bilet de
voie” european ar contribui la
mai uşoara circulaţie a per-
soanelor, din moment ce prin
el se restricţionează sever
circulaţia celor nevaccinaţi.
Tot „persoane europene” şi
ei.

Ar fi uşor să umplem
câteva pagini cu minciunile
care ne inundă şi ne dirijează
viaţa. Le ştim cu toţii. Sunt
atât de multe încât înlocuiesc
adevărul şi ajungem să le
credem.

Că adevărul a
dispărut din viaţa noastră a
descoperit şi un fost
preşedinte al televiziunii
naţionale [aceea care ne
„educă” insistent poporul,
arătându-i faţa „reală” a
României]:  „Pentru noi
adevărul este un dar pe care
îl merită puțini, eventual copiii
noștri și atît. Sau oglinda, și
mai bine! Trăim de la
jumătatea secolului al XX-lea
în minciună și nu ne-am
dezbărat de practicarea ei
nici după 1989. Ne-am
obișnuit cu ea, ne-a intrat pe
sub piele, e aerul pe care îl
respirăm”.

Concluzia acestui
text, ce s-a dorit a fi sincer,
este că ştim cu toţii că sun-
tem minţiţi. Că acceptăm, în
mod conştient, să trăim
scăldându-ne zilnic în
minciună. Că, deja, fiecare
dintre noi depistăm ușor și
recunoştem minciuna politi-
cianului. Dar, întâlnind-o,
lăsăm privirea în jos şi trecem
mai departe cu speranţa,
laşă, că celălalt se va fi
săturat şi, exasperat, îi va lua
el de gulerele albe pe
mincinoşi pentru a da cu ei
de pământ.

Marele Adevăr este
că ne mințim pe noi înșine!tă 

●
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Este poaibil ceva nou în poezie?Este poaibil ceva nou în poezie?

Ionuț
Țene

MMă întreb retoric, une-
ori, pe marginea unui vers
proaspăt citit care inspiră:
Poate să mai aducă ceva nou
poezia? Mai poate fi posibil un
„alter ego” în lirică? Chiar au
spus totul poeții seduși de
muze? Poezia este o stare de
spirit plenară sau un produs
livresc în care ne regăsim sau
ne oglindim sufletul frământat.
După mii de ani de creație
poetică se mai poate vorbi de-
spre ”noutate„ în poezie. Este
poezia un proiect literar evolu-
tiv sensibil, care se ține după
dezvoltarea societății umane în
istorie sau este pur și simplu
un act gratuit de necesitate
lirică a sufletului uman. Fiecare
generație literară are starea de
grație cu poezia și metaforele
sale. De fiecare dată, când
pare că nu mai este ceva de
spus, apare poezia ca un nou
izvor limpede ce devine un flu-
viu năvalnic pentru timpul său.
Fiecare epocă este surprinsă
de propriul ”zeitgeist”, acel
spirit care este în tot și în toate.
Nici poezia nu face rabat de la
”spiritul timpului”, care se intro-
duce insidios sau feeric și-și
alege, cu febrilitate, poetul
reprezentativ. Poetul este ”su-
flet în sufletul neamului” (G.
Coșbuc), de fapt semnifică o
conștiință vie a comunității.
Grecii antinci spuneau că
poezia este o „convorbire cu
zeii”, iar peoții un fel de egali ai
locuitorilor Olimpului. Azi poe-
tul discută liber cu lumea și cu
Dumnezeu la cafenea, în piață
sau pe vârful muntelui. Poetul
și poezia în istorie au fost per-
cepute ca „altceva”, ceva
diferit, o altfel de ”expressis
verbis” decât celelate forme
ale societății, artei și culturii.
Bardul antic înnoda legătura
dintre zei și muritori, era un
mesager al transcedentului,
care provoca gelozia regilor.
Trubadurii, truverii și min-
nesängerii erau transmițătorii
iubirii erotice și universale în
același timp. Putem spune cu
mâna pe inima poetului că su-
fletul unei comunități este
poezia care o exprimă prin ale-
sul său, „mirele” care primește
cununa de lauri. Spre deose-
bire de Aristotel, care vedea
poezia ca o excrescență
chimică materialistă a umorilor,
critica literară modernă per-
cepe poezia ca o expresie a
frumosului și simțirii.

Goethe care a scris
„Poezie și Adevăr” considera
„cuvintele poetului plutind
neîncetat în jurul porţilor raiului
şi ciocănesc, cerând stăruitor
nemurirea”. Poetul este o
poartă spre transcendent și un
curtezan neobosit al nemuririi.
Oricum el este „altceva” decât
ceilalți – primus inter pares – și
vrea să se zeifice. „Poezia, ca
toate artele, este chemată să
exprime frumosul; în deosebire
de ştiinţă, care se ocupă de
adevăr. Cea dintâi şi cea mai
mare diferenţă între adevăr şi
frumos este că adevărul
cuprinde numai idei, pe când
frumosul cuprinde idei mani-

festate în materie sensibilă” ne
spunea Titu Maiorescu. Starea
de grație și frumos este
căutarea febrilă a poetului,
care prin opera sa produce
emoție și inefabil. Poezia are
durabilitate de la începuturile
înnegurate ale timpului până
spre un viitor incert. Pentru
Théophile Gautier arta este
mai durabilă decât politica, de
fapt decât orice activitate
umană sui-generis. Poeții s-au
văzut pe sine și au fost
percepuți ca și constructori de
durabilității, deși opera lor este
fragilă și doar estetică, dar
foarte contagioasă în spiritul
general. E un paradox al
poeziei: să fie firavă și, totuși,
ce mai puternică la proba
durabilității în timp. Poezia
atinge un punct unic: unește
trecutul cu viitorul, ziua cu
noaptea, pământul cu cerul și
sufletul cu trupul. Poezia este
o o cucerire, singura posibilă a
”punctului suprem” spunea
André Breton. „Un anume
punct al spiritului de unde viața
și moartea, realul și imaginarul,
trecutul și viitorul…încetează
să mai fie percepute contradic-
toriu”. Este acea căutare
febrilă a abisului-culme. Poezia
are o gramatică proprie, intimă,
dar nu intimistă. Poezia nu
este o palinodie, ci ultima și
unica expresie a frumosului
transfigurat de sufletul
umanității recuperate. Poezia
are o sintaxă originală, care
reîntoarce mesajul într-o altă
perspectivă a percepției realu-
lui, prin simțuri și emoție.
Poezia este expresia iubirii su-
fletului pentru frumos care
transmite prin emoție adevăruri
în care se regăsesc oamenii.

Limbajul poetic diferă
de toate celelate limbaje pen-
tru că nu este unul doar se-
mantic, ci încearcă să
vorbească inimii și nu rațiunii.
E o limbă a inimii pe care nu
oricine reușește să o de-
scifreze, ci doar acela care are
ochii iubirii frumosului. Deși de
cele mai multe ori autorii de
poezie se revoltă față de zei,
lirismul este o componentă a
transcendentului. Poezia se
raportează la ceea ce este din-
colo, de cele mai multe ori fără
nicio legătură cu aproapele
sau preajma. Nu pot fi de
acord cu definiția poeziei din
”Principii de estetică” (Editura
Fundaţiilor, 1939) a lui G.
Călinescu: „Poezia este un
mod ceremonial, ineficient, de
a comunica iraţionalul, este
forma goală a activităţii intelec-
tuale. Ca să se facă înţeleşi,
poeţii se joacă, făcând ca şi
nebunii gestul comunicării, fără
să comunice în fond nimic
decât nevoia fundamentală a
sufletului uman de a prinde
sensul lumii”. Poezia nu este o
comunicare a iraționalului, ci a
esențelor, a corespondențelor
teandrice. Din acest punct de
vedere putem afirma că poezia
este intraductibilă în timp.
Aceasta nu poate fi evolutivă
pentru că reprezintă comuni-
carea cu „dincolo”, devenind o
modalitate a transcendentului
care luminează și oferă sens
imanentului. Poezia nu are
legătură cu verbele timpului, ci

doar cu eternitatea. În acest
sens, Homer poate fi contem-
poran cu Rimboud în timpul
liric, doar instrumentele de ex-
presie diferă. În poezie este o
căutare tensionată a punctului
comun, a restaurării unui unic
estetic. Sigur, instrumentele de
aspect pot diferi, dar mesajul
excepțional are legătură cu
emoția și sensibilitatea trăirii.
Este un instrument de redare a
revelației lirice mai bun ca
altul? Posibil, dar aceasta nu
are legătură cu modul de trans-
mitere a obiectului, ci cu felul
de percepție a subiectului, de
intensitatea emoției primite.

Simbolismul a crezut
că a descoperit simbolul po-
etic, în realitatea duratei lungi
poezia a fost perenă și
simbolică de la „Cântarea
Cântărilor” la „Florile Răului”.
Până la urmă, romantismul nu
este o expresie de timp post-
baroc, ci o formă sufletească
de dincolo de timpuri. Odiseu
este la fel de romantic și mirat
la provocările oamenilor și
pământului ca ”Demonul” lui
Lermontov sau „Luceafărul” lui
Eminescu. Doar instrumentarul
de redare a emoțiilor și
sensibilităților diferă într-un as-
pect fluid. Avangardiștii au
crezut că pot schimba lumea în
revolta lor împotriva societății
și, mai ales, împotriva Civitas
Dei. Poeții avangardei sunt
niște rebeli furibunzi, care nu
mai au nevoie de divinitate
sau, mai degrabă, se cred
egali cu zeii. Fracturând limba-
jul poetic și semantic cred că
pot distruge vechiul sau tradiția
și se pot culege, astfel, fructele
mâniei care vor înnoi lumea,
punând omul la mijloc într-o
umanitate egalitaristă și
distopică în care ”Dumnezeu a
fost ucis”. Și în această
paradigmă avangarda nu face
decât să reitereze cu un nou
instrument restaurarea omului
prin revoltă împotriva zeilor
Olimpului, prin ”Prometeu
înlănțuit” al grecului Eschil,
născut cu vreo 500 de ani
înaintea lui Hristos. Până la
urmă nu vorbește poetul cu zeii
de la egal la egal? Eludarea
transcendentului nu face decât
să întărească individualitatea
și singularitatea eului creator.
În poezie mai merge sintagma:
nimic nou sub soare?
Bineînțeles că nu, doar intensi-
tatea și înnoirea simbolurilor
într-o semantică instrumentată
diferă în tensiunea emoției
lirice. Dacă noul nu îl aduce
timpul, nu este evolutiv pentru
că poezia transgresează frag-
mentele durabilității lungi prin
transcendent, iar instrumentul
este doar o restaurare ciclică
în spirală în maniera
istoriografică a lui Tucidide,
atunci ce poate fi inedit în
mesajul liric? O intensitatea
stărilor sufletești, o preemțiune
și o radiografiere a emoției
face diferența dintre poezii,
între vers și frază. Noutatea
este această încercare de re-
cucerire a unei femei fru-
moase, care pare mereu
proaspătă și aducătoare de
emoții și fluturi în stomac.
Poezia nu se măsoară în timp
și stil, ci în culoarea intensivă a

emoțiilor. Diferența în poezie o
face valoarea operei literare. În
istoria liricii, nu este evoluție, ci
intensitate artistică. Homer
este la fel de „modern” și
frecventabil ca Shakespeare,
Baudelaire sau Pablo Neruda.

Mai contează limba în
poezia modernă, în care totul
s-a spus și totuși se regăsesc
suficiente resurse ca poezia să
redevină o renaștere a sufletu-
lui emoției? Limbajul este doar
instrumentul care sculptează
maniera de oferire a inimii re-
ceptorului. Limbajul nu este su-
ficient intrinsec pentru a reda
trăirea lirică. Versul împovărat
de metafore are o încărcătură
care face diferența între poezie
și non-poezie, între poet și
prozator. Limba în sine, oricât
de fracturată, nu este poezie.
În această chestiune au
naufragiat poeții avangardiști ai
sec. XX, considerând limbajul
fracturat, doar pentru că rupe
versul, o poezie în sine. Avan-
garda nu a fost peremptorie,
limbajul poetic induce cu sine
o încărcătură emotivă care
face diferența între poezie și
non-poezie. Poetul autentic
este un creator în primul rând
de emoții sufletești, care
încarcă limbajul poetic și-l
transformă în poezie. Fără
încărcătură emotivă, versul
este doar frază. De aceea
emoția în poezie primează lim-
bajului. Aici s-au înfundat
avangardiștii și poeziile aces-
tora nu au oferit durată op-
erelor literare, care sunt o
modă recurentă, nu niște
capodopere. Avangarda
literară prin mișcarea „dada”
de la cabarat Voltaire a dus în
Elveția primului război mondial
experimentul de limbaj până la
capăt – in extremis -, pornind
de la lovitura de cuțit în
dicționarul Larousse spre
excitația literară, ca a unui faun
imberb, al lui Tristan Tzara.
Spargerea limbajului și frag-
mentarea versului au fost
dorințele pătimașe ale
avangardiștilor. Ei au adus
noul în gramatica limbajului po-
etic și în mesajul profund rupt
de orice urmă de transcendent,
dar au rămas repetenți la
emoția lirică transmisă recep-
tacolului. În poezie, nu gramat-
ica limbajului sau mesajul
profan în exces oferă conținut
operei literare, ci intensitatea
emoției transfigurate în sufletul
cititorului. De viziunea poetică
a emoției se apropie cel mai
mult în literatura universală po-
etul american E.A. Poe în
eseul „Principiul poetic”. Poe
caută o definiţie esenţialistă a
poeziei, întemeiată pe emoţie.
Mesajul poeziei propuse de
Poe este „creaţia ritmică a
frumuseţii”. Celelalte valori sur-
prinse în liric: binele, adevărul
sunt sunt subordonate celei
estetice. Pentru poetul ameri-
can „principiul poetic” este
„aspiraţia umană spre
Frumuseţea Absolută” şi se
manifestă printr-o „emoţie
înălţătoare a sufletului”.
Tendințele liricii sec. XX iniţiate
de Rimbaud şi Mallarmé au
fost subliminate în poezia ca
fantezism și vizionarism opusă
celebrării intelectului fantezie

(P. Valéry, T.S. Eliot). În liter-
atura română pe aceeași filieră
a dialecticii hegeliene avem
„concidentia opossitorum”,
Tudor Arghezi vs. Ion Barbu.

Poezia este o utopie a
absolutului și o motivare a lim-
bajului, care-l separă de cel
comun. Da, poetul reface uni-
tatea lumii, redescoperă origini
și rădăcini uitate, deși, para-
doxal, el vrea să rupă total cu
tradiția și transcendentul.
„Corespondențele” lui Baude-
laire sunt poduri între simboluri
creatoare de emoție și
vibrează sufletele. Poeții scriu
pre limba lor, care nu este
comună, iar tehnica de limbaj
este doar un instrument
perfecționat și perfectibil pen-
tru a crea o operă în limba
lirică universală. Scopul
poeziei nu este gratuit, așa
cum spun poeții sau criticii lit-
erari, ci produce intensificarea
emoției printr-un frumos trans-
figurat așa cum îl percepe,
transfigurează și oferă autorul
de versuri. Da, poezia este o
artă pentru artă, nu una cu
tendință. Ideologizarea ucide
definitiv lirismul. Definind
poezia si rolul emoției si al
personalității în procesul de
creație, T.S. Eliot publică în
anul 1919, teza „Tradiția și tal-
entul personal“. Poetul
subliniază că poezia reprezintă
o expresie a emoției, însă
aceasta este impersonală, ast-
fel încât problema expresiei
artistice a emoției se
întemeiază nu pe intensitatea
emoției personale, ci pe expre-
sia impersonală semnificativă
a respectivei emoții. Teoria sa
cu privire la impersonalitate
subliniază că poezia implică
procesul de „transmutație a
emoției“. Eliot scria „Căci nu e
vorba de emoție, nici de am-
intire, nici, dacă dăm cuvântu-
lui sensul lui normal, de
seninatate. E fuziunea si ceva
nou rezultând din fuziunea
unui mare numar de
experiențe care omului practic
și activ nu i se par nicidecum
experiențe. E o fuziune care nu
se petrece în mod conștient
sau deliberat. Aceste
experiențe nu sunt reamintite,
și în cele din urma ele se
unesc într-o atmosferă care e
senină numai prin aceea că e
asociată pasiv cu elementul
real. Bineînțeles, nu e totul. În
scrierea poeziei intră și o mare
doză de constiență si deliber-
are.“ Este paradoxul poeziei,
care nu aduce neapărat
mesaje și limbaje înnoitoare,
care se pot repeta ciclic în spi-
rala istoriei, ci doar intensificări
graduale, până la extreme
amețitoare, a emoției trăite
transfigurat, din care se
hrănește inima și sufletul uni-
versal. În acest punct comun
se regășește o transcendență
unică, din care se cuminecă
poeții. Împărtășirea emoției se
brodează în versuri ce transmit
intensitatea frumosului liric.
Poezia autentică pare să fie o
liturghie în versuri, care
emoționează, prin simboluri
puternice, întreaga asistență.
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Cartea electronică a… identificăriiCartea electronică a… identificării

Cezar Adonis
Mihalache

NNu, nu va mai fi un
act „de identitate”… Ci unul
de identificare… Și nu va
mai servi cetățeanului în
relația lui cu instituțiile, ci
statului în acțiunea de
supraveghere, „prevenție” și
combatere… Va fi un buletin
despre noi, nu al nostru…
Nu va mai fi un act de acces
al autorităților la datele
noastre, ci o bază de date în
sine despre noi… Un certifi-
cat despre noi, atât unul
sanitar, aparent legat doar
de mobilitatea informațiilor
prin integrarea cardului de
sănătate în acesta, dar, în
realitate, prin datele respec-
tive, și o poartă de acces la
dosarele noastre de
sănătate, cât și un certificat
ori cazier fiscal și financiar,
prin transparentizarea
noastră la nivel de impozite
și taxe datorate. A oricăror
datorii, prin sistemul integrat
al bazei datornicilor,
restanțierilor, rău planicilor
la nivelul oricărei fiduici da-
torate, direct statului prin im-
pozite, dar și indirect, prin
restanțele la bănci, utilități et
cetera, considerate și asim-
ilate, prin impozitele da-
torate statului de feluritele

entități private, ca parte a
datoriilor noastre către
acesta și, astfel, de drept
identificate, consemnate,
poprite…

Dar cel mai
îngrijorător la nivel de drep-
turi este transformarea
noastră în infractori a pri-
ori… Pentru că inserarea
datelor biometrice ale feței
și amprentelor va integra
totul în sistemul de identifi-
care a participării noastre
acolo unde statul nu ne
dorește prezența. Da, pen-
tru autorități este cea mai
simplă cale de a avea la în-
demâna o bază de date cu
amprente pentru identifi-
carea infracțiunilor. Dar pen-
tru noi reprezintă momentul
în care statul ne tratează și
ne asimilează unor infractori
în așteptare…

Identitatea noastră
ca ființe vii devine o identifi-
carea digitală. În care drep-
turile noastre nu vor mai
conta din momentul în care
vom fi practic tratați ca niște
proscriși, prin consemnarea
criminalistică a amprentelor
și datelor biometrice.

Astăzi par destul de
îndepărtate zilele aplicării
identificării și sancționării
noastre digitalizate pentru
participarea pe viu, de ex-
emplu, la un miting nedorit

de autorități. Nedorit, căci
noțiunea de neautorizat va
trebui eliminată din momen-
tul în care vom participa ca
turmă la crearea 
bazei de identificare a
contravenienților și infracto-
rilor prin digitalizarea datelor
noastre biometrice. O
gestiune care coboară prac-
tic la nivelul infracțiunii din
momentul nașterii, prin in-
cluderea în astfel de acte in-
clusiv a nou născuților. Și nu
trebuie să ne mulțumească
nici măcar asumarea de
către guvernanți a unei liste
a datelor stricte ce vor putea
fi incluse în acest act elec-
tronic de identificare. Pentru
că acestea vor putea fi
oricând „up gradate” cu
datele dorite de o autoritate
ori alta.

Și nu, nu mobilitatea
noastră este vizată de
autorități, micșorarea cardu-
lui electronic de identitate la
dimensiunea celui bancar,
pentru a facilitata alăturarea
acestuia cardurilor, cărților
de vizită și permisului fiind
doar de imagine. Pentru că,
de exemplu, „mobilitate” ar
fi însemnat transpunerea
datelor de pe permisele
auto pe versoul noului card
de identitate, mai ales că,
atâta vreme cât integrezi în
acesta cardul de sănătate,

oricum ai anulat funcția lui
de strict act de identitate.

În fapt, noua carte
(electronică) de identitate
este atât abuzivă, schim-
bând paradigma identificării
biologice a individului cu
una a autodefinirii, cât și
nulă juridic, asociind con-
cepte și structuri în antiteză,
precum existența noțiunii de
gen și a codului „binar” din
CNP, prin cifrele 1 -masculin
și 2 -feminin. Și este o
antiteză evidentă pentru că
identitatea individului prin
sex se bazează pe structura
sa biologică, în timp ce
genul are la bază sentimen-
tul despre sine și au-
todefinirea personală,
subiectivă, fiind relevantă,
nu pentru structura
biologică a ființei (sexul), ci
pentru starea psihologică de
la un moment dat (și care
poate oscila nu doar de la
„M” -1 la „F” -2, ci multe alte
litere lgbtq). Or, este un non-
sens să asociezi introduc-
erea deformației de
identificare ca gen cu
asocierea de cifre care
identifică clar, prin CNP,
sexul feminin (2) și pe cel
masculin (1), identificare
făcută încă de la naștere
(prin certificatul de naștere
și prima cifră a CNP -ului).

Și nu trebuie să re-

strângem discuția publică
nici măcar la acele intruziuni
menite clar să strivească și
să înlăture ființa identitară,
precum eliminarea tricoloru-
lui ca însemn național defin-
itoriu, acestea deturnând în
mod voit atenția de la alte
„promiscuități” ale cărții
electronice de identitate,
precum monstruozitatea
care poate lua naștere din
gestiunea cipului de stocare
a datelor de către autorități
(pe care avem tot dreptul a
o considera a priori abuzivă
și frauduloasă).

Și chiar și motivarea
necesității introducerii aces-
tui act electronic ca posibili-
tate a menținerii liberei
circulații prin Uniunea
Europeană este iarăși doar
o temă falsă. Nu doar prin
tot mai întâlnitul „Quo vadis
Europa?” ori intențiile de
„exituri”, ci prin realitatea
faptului că vorbim despre o
țară în care majoritatea
populației a văzut, nu doar
Europa, dar chiar propria
mare ori munte doar în fo-
tografii și la televizor…

●

În U.E. n-am voie să fiu cine sunt?!În U.E. n-am voie să fiu cine sunt?!

George
Rizescu

AAud tot mai des că nu
am voie să fiu, cine sunt! Nu
am voie să spun că mă trag
dintr-o familie tradițională (ci
din „părintele unu” și
„părintele doi”), că sunt de-
scendentul unui Neam eroic și
sunt stăpânul unei Țări min-
unate, pentru că supăr U.E.!
Aud tot mai des că nu am voie
să vorbesc despre homosex-
uali, pentru că supăr U.E.! N-
am voie să vorbesc despre
lesbiene, că supăr U.E.! N-am
voie să vorbesc despre familia
tradițională, despre normali-
tatea cuplului așa cum l-a
lăsat Dumnezeu, dintre un
bărbat și o femeie, că supăr
U.E.! Despre Evanghelistul
Ioan, am dreptul să vorbesc,
măi, cretinilor? Dar despre
Sfântul Pavel? Știți „poziția”
lor despre cei ce ies din nor-
malitatea vieții de cuplu? N-
am voie să vorbesc frumos
despre țăranii mei, chiar fără
să-i așez în „competiție” cu alți
țărani din Europa, că supăr
U.E.! N-am voie să vorbesc
despre Credința mea
strămoșească, adică despre
creștinismul-ortodox româ-
nesc, că supăr U.E.! N-am
dreptul să-mi laud, atât cât
merită, Neamul, că devin
naționalist și  supăr U.E.!

N-am dreptul să
vorbesc despre Eminescu,
mai ales despre uimitoarele

sale articole din „Timpul”
anilor 1870, că supăr U.E.! N-
am dreptul să vorbesc despre
Petre Țuțea, autorul Tratatului
de Antropologie Creștină, că
supăr U.E.! N-am dreptul să
vorbesc despre Radu Gyr (un
„Sfânt al închisorilor”), despre
Nichifor Crainic (cel mai bun
poet creștin al românilor) că
supăr U.E.! N-am dreptul să
vorbesc despre Nicolae
Paulescu, descoperitorul In-
sulinei, jefuit încă din timpul
vieții de niște neisprăviți de
prin Canada (care i-au furat
efectiv descoperirea), că
devin român iubitor de români
și supăr U.E.! N-am dreptul să
vorbesc despre Părintele
Stăniloae, despre Mircea Eli-
ade, despre Nicolae Iorga, de-
spre Mareșalul Antonescu, că
supăr U.E.!

N-am dreptul să
vorbesc despre Mama care
m-a născut, despre Tata, cel
ce a făcut 11 ani de front și
concentrări militare cerute de
Statul Român, pentru
apărarea Statului Român, că
supăr U.E.! N-am voie să
vorbesc despre Țara mea, că
supăr vecinii, unii dintre ei
„staționari” încă pe teritoriul
Daciei mele străbune, de
peste o mie de ani, că supăr
U.E.! N-am voie să vorbesc
despre nemernicii care mi-au
jefuit Țara, despre nemernicii
care continuă să-mi jefuiască
Țara, despre nemernicii care
își bat joc de  românii mei,
peste tot pe unde-i prind, prin

lumea asta pestriță și largă,
că supăr U.E.! N-am voie să
mă închin, n-am voie să-mi
„sărbătoresc” morții, n-am
voie să-mi spun Rugăciunile
pentru Mântuirea sufletului
meu și al Neamului meu, n-
am voie, n-am voie…, că
supăr U.E.!

Măi, prăpădiților, voi
nu mai aveți pic de rușine? Nu
mai aveți o fărâmă de omenie
în voi?  Ce se poate întâmpla
dacă, așa, ca un simplu
cetățean al acestei Planete,
încep și eu, și toți ai mei, să
ne supărăm pe voi? Să vă
întrebăm cine sunteți, de unde
veniți, ce credință aveți, de ce
l-ați părăsit pe Dumnezeu?
Voi nu înțelegeți că ne-am
cam săturat să vă faceți,
peste noi, și voile, și nevoile,
așa cum vă vin vouă la mână
și la gură? Vă ofer gratuit un
sfat: nu ne considerați altceva
decât suntem, că o să vă pară
rău…

Perfidul Albion v-a
părăsit. A simțit că nu sunteți
curați la suflet, că ați înlocuit
iubirea lui Dumnezeu cu reli-
gia banului. A simțit că se
sufocă în strânsoarea unei
construcții artificioase, că le
știrbiți identitatea națională,
că-i duceți spre omogenizarea
răului cel mai rău, că le puneți
sub obroc, coroana  regală. V-
a simțit micimea, otrava unei
batjocuri fără seamăn și v-a
părăsit...

Puțină diplomație, ce
dracu’, puțină înțelegere,

puțină omenie, puțină demni-
tate, puțină responsabilitate,
că suntem cu toții oamenii
secolului al XXI-lea. Suntem
egalii voștri în toate, suntem
în multe altele, peste voi, sun-
tem aici de la Începuturile
Lumii și  suntem stăpâni la noi
acasă! Stăpâni, bă, stăpâni,
chiar dacă ne-ați mai ciordit
din teritoriul Sfânt al Țării, știți
voi când, știți voi pe unde…

Altfel spus, avem voie
să ne comportăm așa cum ne
dictează civilitatea în care
trăim, să ne iubim propriile
noastre valori morale, să nu
fim de acord cu faptele contra
naturii umane și să-l slăvim pe
Bunul Dumnezeu, conform
celor propovăduite de Biser-
ica noastră Creștin-ortodoxă!
N-ați vrea voi, măi,
prăpădiților, să vă ocupați,
așa cum este normal, numai
și numai de voi și de intere-
sele voastre?

Nu ne tratați de „sus”,
că n-aveți nici căderea, nici
priceperea s-o faceți! Și vă
spune acest adevăr irefutabil
un simplu Țăran român, unul
care știe, are conștiința
existenței sale dintr-un Neam
cu adevărat Ales de   Bunului
Dumnezeu, de la Facerea
Lumii, să trăiască aici, în
Grădina Maicii Domnului.

Și vă mai spun ceva,
ceva ce o să vă aducă cu
piciorușele pe pământ: În timp
ce voi ați transformat Casa
Domnului în bordel, restau-
rant de lux, ori casă de

prezentat „moda zilei”, noi,
românii ăștia pe care îi tot
blamați, construim Catedrala
Mântuirii Neamului… Și este
o minune de Casă a Domnu-
lui, poate cea mai minunată
Casă a Domnului construită în
ultimii două mii de ani… Și
este așa, pentru că este
lucrată cu sufletul, cu Credința
imensă în Bunul Dumnezeu,
cu truda unor artiști peste care
s-a revărsat Harul lui Dum-
nezeu… Aici, și numai aici, în
Catedrala Mântuirii Neamului(
observați ce titulatură sfântă
are?), o veți găsi pe Maica
Domnului în mărime cosmică,
îl veți găsi pe Mântuitorul nos-
tru Iisus Hristos în postura de
Stăpân al Lumii, aici și numai
aici, dacă intrați pentru câteva
minute, atingeți Cerul, primiți
în sufletele voastre uscate de
păcatul uitării de Dumnezeu,
iertare și chiar harul celui de
Sus!

Să mi se ierte păcatul
mândriei, dar nu-l mâniați pe
cel ce ne-a dat viață, că de-o
fi să scăpați de judecata
noastră, judecată morală, că
doar asta putem să vă oferim,
o să dați peste judecata Lui,
peste Judecata Sfântă, și ce-
o să răspundeți?
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