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„Una din marile mulțumiri ale

vieții e să te știi om bun.”

- Ioan Slavici

Informație, opinie și atitudine publicistică

Nici măcar un „arbeit macht frei” reinterpretat,Nici măcar un „arbeit macht frei” reinterpretat,
ci doar discriminări rasist-pandemice…ci doar discriminări rasist-pandemice…

Cezar Adonis
Mihalache

ȘȘi totuși, oricât de
gravă ar fi situația, trebuie
să avem niște limite clare în
formularea și trasarea
formelor ajuridice (a priori
„ajuridice”), pe care le pot
lua noile restricții… Ori în
acceptarea lor de către noi,
dacă aceia care le impun nu
își limitează elanul (și nu o
vor face, din vari interese,
din grave frustrări, nimerite
ocazii de plată a unor polițe
sau pentru căpătuiala cu noi
trese, stele și solde)… Pen-
tru că în fața dreptului de a
munci trebuie să se
oprească toate aceste
ingerințe peste libertățile
noastre… Deja nu „peste”
ca forme de ale căror colțuri
trag, în numele vremurilor,
felurite personaje, ci „în in-
teriorul” lor, la esență…
Căci, în momentul în care
vom ajunge acolo, vom fi
deja într-un punct mult prea
vulnerabil… Ne vom afla nu
pe linia roșie de demarcare
a unui nou tip de „lagăr” sau
„bloc” de discriminare, ci
într-o formă concretă de
segregare și de atingere a
dreptului fundamental la
muncă. Un drept ce poate
însemna în sine, și nu 
doar prin extensie a
efectelor restricționării, chiar
afectarea dreptului la viață
al nostru, al copiilor pe care
îi avem în grijă, al acelora ce
depind de noi… Pentru că
dincolo de această linie vor
fi atinse, încălcate, strivite,
poate chiar împărțite și re-
distribuite, alte drepturi fun-
damentale… Iar totul 
se va transforma într-o
condiționare în spirală
făcută în numele nevoii
omului de a lucra pentru a-
și asigura existența… Și nu
vom fi nici măcar într-un
punct de diseminare a
grotescului din trecutul unui
„arbeit macht frei” în neo-
restartul unui „vax macht
frei”…

Și da! Era evident că
vom ajunge aici din clipa în
care ne-a fost dat să vedem
pe sticla televizoarelor o
habotnică provaccinistă (dar
nu neapărat și vaccinată!)
atârnându-și fața plină de
gloria momentului peste
mesajul netaxat de
apărătorii libertăților… „Emi-
siune liberă de

nevaccinați”… O erată
umană pironindu-și privirea
voit „paukeristă” dar, în
esență, reușind doar o
privire imbecilă… Și nu ca
retard… Iar întrebarea nu
este dacă suntem gata să
acceptăm astfel de noi
comisari de sistem, ci dacă
ne vom mai putea împotrivi
față de prezența acestor
sinistre prezențe la ușile
magazinelor, mijloacelor de
transport și, cel mai grav, al
locurilor de muncă…

Dincolo de privirile
muștruluitoare ale unor
asemenea dudui, ar trebui
să vedem ce facem… Ce
mai putem face… Suntem o
societate, poate nu atât încă
democratică, esențial, dar
măcar încă liberă… Fie și 
doar pe câteva 
dintre paliere… Pentru că
fundamentele economice,
suveranitățile de grup, ca
națiune și etos, au fost deja
închistate în limite pe care
ne facem că nu le vedem.
Sau poate că le vedem dar
nu vrem să le înțelegem, să
le cuprindem dimensiunea
inversă în piramida
dezvoltării și afirmării so-
ciale…

Dar suntem încă
liberi!… Iar orice fel de
condiționare ce vizează
nevoile de bază ale omului
se cheamă și șantaj, și dis-
criminare, și segregare și
poate ajunge în sfera
afectării și chiar a punerii în
pericol a vieții și sănătății…
Or, ce facem? Permitem
(mai degrabă asistăm) prin
supunere și lipsă de reacție,
la împingerea condiționării
în numele binelui sanitar
colectiv, prin restricțiile luate
în numele dreptului la
sănătate al colectivității, în-
spre o reducere și mai clară
sau chiar o suprimare a
dreptului individual prin lim-
itarea și interzicerea acce-
sului la sursele de asigurare
a nevoilor primare? Înlocuim
toate libertățile și drepturile
cetățenești ale acelora care
nu se aliniază, nu se supun,
cu generalizarea unui pseu-
dodrept, născut din forțări,
abuzuri, încălcări ale drep-
turilor fundamentale? Per-
mitem a ne fi rescrisă,
mutilată, cartea drepturilor
omului, prin punerea între
paranteze a libertăților fun-
damentale și esențiale
funcționării societății, și apoi
înlocuirea cu pseudodreptul

„restartării” care nu
generează libertăți ci doar
limite?

Dreptul la muncă
este prea important pentru a
permite reinterpretarea lui
chiar și în Parlament… Un
for predictibil a acționa
mimetic în realitatea analfa-
betismului funcțional al
acelora ce ne conduc și ne
fac legi… Dreptul de a
munci este în sine o esență
izvorâtoare de alte drepturi
și libertăți. Și nu poate fi
reinterpretat și rescris chiar
și printr-o lege… Nici măcar
eventuala modificare a
Constituției nu ar putea
furniza o garanție a lipsei
oricărei viitoare forme de
abuz în numele unui încă
neconturat bine public…
Dimpotrivă…

Impunerea unui cer-
tificat pentru a putea munci
nu va fi nicicând „un
pașaport spre libertate și
spre normalitate”, ci un
„ausweiskarte” al izolării,
discriminării, șantajului,
umilirii.

Și poate că ar fi de
așteptat ca, ulterior, însăși
guvernanții să-și revizuiască
„viziunea” rasist-pandemică
vizavi de accesul și dreptul
la muncă (impusă de afară,
mimetic preluată, nici măcar
adaptată realităților interne).
Dar nu în sensul de a anula
interzicerea accesului celor
nevaccinați, ci probabil prin
specificarea locurilor și a
condițiilor în care vor putea
lucra cei nevaccinați…
Locurile în care li se va per-
mite accesul, poate în anu-
mite zile, poate pe anumite
intervale orare, poate doar
cu anumite mijloace de
transport ori circulând, ca
pietoni, doar pe o parte a
trotuarului…
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ȘȘi au venit la București
Noii Apostoli de la OMS, Noul
Mesia, să facă noi prozeliți ai
vaccinării. Și ce au constatat?
Că în ritmul actual de vac-
cinare, România abia în 3 ani
va ajunge la rata de 70 la sută
înțepați. Pe ei asta îi
interesează, de ce nu se
consumă aici dozele, nu se
întreabă de ce nu vor românii
să se vaccineze. Mulți mor
după ce se vaccinează. Asta
nu-i interesează. E dictatură pe
față. Cu ce mă conving pe mine
domnii de la OMS să mă vac-
cinez? NU dau nici o explicație.
Umflă cifrele, fac calcule funer-
are, cică la fiecare 4 minute,
moare un român. Dar ce fac ei
ca să-i salveze? Vaccinul este
soluția absolută? Nu există alte
forme de vindecare? Unii
medici români au găsit.
Dacă te-ai vaccinat și mori,
zice, păi a murit fiindcă nu a
făcut și a doua doză de vaccin.
Dar au murit și după a treia
doză. Câte doze trebuie să
facem să nu murim?

Unde sunt soluțiile
medicale temeinice, solide? Ce
fac somitățile medicale? Nu e
nimeni să le spună verde în față
că soluțiile lor sunt proaste? Să
nu mai facă din români țapi
ispășitori, că peste tot e la fel.
De ce guvernul României, dacă
mai există așa ceva, nu
reacționează? De ce nu le spun
marilor afaceriști Pfizer et co. să
aprobe și vaccinul românesc?
Nu e nici un cap limpede acolo?
Ei chiar nu-i miros pe hăitași?
De ce Iohannis et co. se
comportă ca niște slugoi ordi-
nari? Sunt co-părtași la crimă.

Și ce face armata?
Unde ne sunt gheneralii? L-au
aruncat în foc, să fie carne de
tun, doar pe gradatul
Gheorghiță. Ce fac amiralii,
dacă mai există așa ceva?! Dar
Academia Română? Marii aca-
demicieni, „savanți de renume
mondial”, doldora de pensii
grase, stau în găoace. Unde e
marele Șora, stafia nkvdistă, să
protesteze? Apare în locu-i Pip-
pidica, care îi face felație lui Ară
Făt Frumos. Sau poate va veni
o minune și triumviratul
Patapleșanu va ieși din de-
bara?! Ți-ai găsit! Mai degrabă
se scoală din morți Ceaușescu,
să strige că „Istoria mă va
răzbuna”! Dar ce face biserica?
Îi aghezmuiește și pe Noii Apos-
toli? Să le dea cu cădelnița în
cap preoții Marchiș, Răducă et
co., dacă Marele Alb tace. Unde
sunt vocile vieții, soluțiile vieții
normale?

Proteste împotriva
hăitașilor sunt peste tot în lume.
Îi hăituiesc pe toți cei care au

altă opinie. Caută să închidă
gura vocilor libere, indepen-
dente. Cu ce se deosebesc față
de Hitler sau Stalin? Vreau să
văd ce se va întâmpla peste trei
ani, când toți vor fi vaccinați și,
dacă nu se găsesc alte soluții,
morți din cauza covid vor con-
tinua să existe! Unde sunt
vinovații reali, cei care au in-
ventat acest virus biologic? Nu
ei sunt hăituiți, ci oamenii
sănătoși și nevinovați. Vor fi
trimiși oare vreodată la tribunal
acești hăitași? Vor fi judecați ca
și călăii naziști? La Sfântu’
Așteaptă. Fac experimente pe
oameni vii, sănătoși. Planeta a
ajuns un imens Auschwitz, un
imens laborator de exterminat
oameni nevinovați. De ce nu iau
în serios Apelul
Supraviețuitorilor Holocaustu-
lui?, la întrebarea asta să-mi
răspundă hăitașii și valeții lor
gradați.

Nu mai sunt și altfel de
medicamente? Ce fac savanții,
medicii, farmaciștii? Nu mai
poate fi tratată și altfel boala
decât pe calea lor, a injecților
ticăloase, care nu garantează
sănătatea? Eu îți dau sănătatea
mea, iar tu, OMS, ce-mi dai?
Spectrul morții. Eu, pricepi?, îți
dau viața, m-am îngrijit o viață
întreagă să fiu sănătos, să nu
am dureri, fiindcă durerile te
omoară, nu moartea. Și vii tu
acum din neagra teroare și-mi
dai serul morții. De ce nu cauți
alte soluții? Și să mă convingi
că sunt bune. NU să-mi spui
mai fă o doză. Poate o să
ajungem la nouă sau la numărul
păcatelor pe care spunea Iisus
că le face omul într-o zi. Care
este cauza bolii?, aș vrea să
știu. Ce diagnostic pui unui om
sănătos? Dacă mă doare capul,
iau un antinevralgic. Dar dacă
nu mă doare, de ce să iau? NU
știi nimic, falsule Mesia. Umfli
cifrele, să bagi oamenii sănătoși
în sperieți. Este politica hăituirii.
Hăitașii care hăituiesc prada.
(...)  Îi anunț pe Noii Apostoli că
va apare o rădăcină
românească a virusului, se va
numi Covid-Dracula, și atunci o
să vadă ei unde le intră acul
(era să scriu țeapa)!

Dar până atunci, am să
le ofer Floarea, pe care le-o
dădea Omulețul lui Gopo, când
marele artist a lucrat la OMS și-
mi povestea cum se ocupau cei
de acolo de „sănătatea plan-
etei”. Drept replică, Gopo l-a
creat pe „Omulețul cu floarea”.
Omulețul călătorește prin
galaxia noastră și plantează și
udă Floarea de pe o planetă pe
alta. Este mesajul cu care
românii știu să rămână în
univers.
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„Dragi români”„Dragi români”

Marin
Neacșu

UUn președinte care
are „țara mea”, „partidul meu”
la guvernare, „guvernul meu”
la conducere, „parlamentul
meu” și „șeful armatei mele” s-
a adresat poporului prin inter-
mediul televiziunii, din
carapacea sa în care nu intră
decât cine vrea „el”, pentru a
ne explica cum știe „el” că
putem ieși din „marasmul” în
care ne-a adus  și a ne da sfa-
turile „lui” pentru a supraviețui
într-o  „țară eșuată” de nu se
știe cine. Am încercat să ascult
ce spunea dar când l-am auzit
spunând „dragi români” cu ric-
tusul devenit proverbial din
colțul gurii, de parcă parcă ar fi
înghițit cucută când a folosit
sintagma „dragi tomâni”, m-am
lăsat păgubaș. Eu când îl aud
și mai și văd spunând în felul
acesta „dragi români”, parcă
simt o funie în jurul gâtului și
duc mâna instinctiv la gât să o
dau jos.

E greu, e imposibil să
îți asculți călăul dând sfaturi
cum să folosești săpunul pen-
tru a luneca funia mai ușor,
convins că îți face un bine și că
ar trebui să-i mulțumești pentru
asta. Deși poate unii cred că e
iubit de oamenii din ”partidul
lui” eu cred că nici cei care îi
ascultă sau execută ordinele
orbește nu îl au la suflet, căci,
iată, până și papagalul care
acum câțiva ani ne întreba „ci-
iiine spune mai multe când
tace decât Ponta când
vorbește” recunoaște că a fost
un prost, ca să nu spună că de
fapt a fost un lingău. Se pare
că lumea acceptă mai ușor
proștii decât lingăii. Aviz
pupinturiștilor.

Ei bine, „președintele
meu” a ieșit să ne spună ce
crede el despre situația în care
a ajuns „țara lui” care nu mai
are conducere politică, nu mai
are armată, nu mai are
economie, nu mai are locuri în
spitale dar nici în cimitire,  nu
mai are resurse, nu mai are
energie, nu mai are medica-
mente, nu mai are bărbați cu
antigel în instalație și în curând
nu va mai avea nimic, nici
măcar lemn pentru sicrie și nici
cetățeni. El crede că de vină
pentru toate sunt alții, nu „oa-
menii lui”, nu „partidul lui”, nu
„guvernul lui”, (nu el -n.r), de
vină sunt cei care nu se
vaccinezază.

Discursul dragului
nostru președinte s-a axat pe
problema nevaccinaților. Nu
mai avem arși în spitale, am
uitat de ei și mă întreb și eu
câți români trebuie să mai
moară arși în spitale ca să
vadă și el că nu s-a luat și nu
se ia nici măcar o măsurică
pentru a nu se mai repeta
dramele, nu mai avem criză
politică, nu mai avem dezastru
economic, nu mai avem nicio
altă problemă, singura
problemă a României sunt cei
care refuză să justifice
cumpărarea a 120 milioane
doze  de vaxxin. În mintea lui,
dacă cetățenii se vor injecta,

toate problemele României vor
dispărea, economia va bubui
(vorba nerodului – n.r.), politi-
cienii își vor da mâna fericiți și
vor forma un guvern de uniune
națională sau vor guverna ca
frații pentru propășirea neamu-
lui sprijinindu-și proiectele
aducătoare de lapte și miere.

Fiecare român va
avea propria lui pungă de gaz
în curtea  sau casa proprie,
prețurile vor cădea până la ge-
nunchii broaștei, copii vor
merge la școală fluierând,
toată lumea va avea ce pune
pe masă, toți vor avea serviciu,
pe cer vor supraveghea non
stop avioane românești pro-
duse și conduse de români,
homeleșii vor deveni propri-
etari de cartiere rezidențiale și
agenți imobiliari, „Covrigul” va
dispărea instantaneu, românii
vor fi vindecați și feriți de boli
pe veci și vor mânca doar am-
brozie și vor bea nectarul
zeilor. Și toate astea printr-un
singur vaccin.

Din cauza faptului că
unii nu vor să se vaccineze,
totul merge de-andoaselea și
toate tunurile guvernamentale
s-au pus pe cei care nu vor să
confirme sau să justifice
„măsurile” luate de guvern și
se încăpățânează să stea
neînțepați. Arafrații propun
măsuri radicale, astuparea
gurii celor care spun că nu vor
să îți justifică decizia,
deocamdată prin suprimarea
dreptului la exprimare, mai
târziu prin suprimarea vieții. De
parcă nu am fi avut suficiente
motive de discordie, suntem
practic îndemnați să ne urâm
și scoatem ochii unii altora din
cauza nerespectării politicii fi-
nanciare a unor companii far-
maceutice care nu oferă nicio
garanție, nu își asumă nicio re-
sponsabilitate, dar vrea să îi
cumpărăm și mai ales folosim
produsele.

Îți e „mai mare dragul”
să vezi pe toate canalele de
„socializare”  cum se înjură, jig-
nesc și blesteamă între ei
românii. Înainte se păruiau
pesediștii cu peneliștii,
țărăniștii cu peremiștii,
neomarxiștii cu umaniștii, toți
între ei după cum prindeau
ciolanul. Slavă Domnului, am
trecut de faza asta, acum e
concordie între susținătorii de
partid, până și liderii de partide
se mai ceartă doar așa de ochii
lumii dar cad la pace când tre-
buie să dărâme un guvern sau
să distrugă ceva.

Acum, problema cea
mai mare și motivul urii de
masă este un ac, o înțepătură
care nici  nu doare măcar, nici
nu știi că ai făcut-o, are, cel
puțin pe moment, până la 6
luni,  efectul unei injecții cu ser
fiziologic. După 6 luni faci alta,
apoi alta, până o să ceri singur
să le faci și o să te simți frus-
trat dacă o să ți se spună că
pentru tine nu mai sunt ace. Și
atunci de ce atâta scandal?

Toată lumea s-a con-
vins, și cei vaxinați și cei
nevaxinați, că înțepat sau nu,
tot faci boala. Înainte se
povestea că nu, dar uite că cei
care s-au înțepat nu și-au ținut

gura și au spus că da. Ei și?
Așa e în democrație, toți avem
dreptul să facem „Covrigul”.
Apoi s-a spus că da, îl fac și
înțepații, dar fac o formă mai
ușoară. Dar și aici unii nu și-au
ținut gura și au spus că au
făcut o formă mai gravă. Ei și?
Nu e democrație? Acuma se
spune că da, fac form grave,
dar nu au nevoie de copârșeu.
Mâine o să se facă copârșee și
pentru ei, care e problema? Ce
atâtea mofturi pentru un ac?
Înțepat sau nu, tot acolo ajungi.

Aud că o comisie de la
OMS via Bruxelles, de unde se
dă ora (in)exactă – s.r.) în Eu-
ropa, vrea să vadă de ce fug
românii de ace, pentru că este
un mister pentru ei. Ca să vezi
de ce nu maipot dormi înaltele
fețe ioropenești! Eu le reco-
mand ca înainte de a căuta
răspuns la această întrebare,
să se întrebe:

– de ce guvernele
României de 30 de ani, sub
promisiunea intrării în U.E., ca
o condiție a (dez)„integrării”, au
vândut tot ce se putea vinde,
de la flotă, industrie, combi-
nate, petrol, gaze, cărbune,
sare, armată, tradiții, suverani-
tate;

– De ce dintr-o țară
independentă energetic și fi-
nanciar, România a devenit
cea mai înglodată de datorii
țară europeană, care se sufocă
efectiv sub povara datoriilor și
care în curând va intra în
insuficiență de plată și va fi
declarată falimentară?

– De ce România,
care își producea 90 la sută din
armamentul și tehnica trupelor
de uscat a devenit dependentă
de exterior și nu își mai poate
produce nici praful de pușcă
necesar?
– De ce protestează vienezii
împotriva defrișărilor din
România când cel mai mare
bărbier de păduri din țară este
austriac, nu spaniol? Și de ce
românii nu protestează iar cei
care încearcă să apere
pădurile sunt linșați de mafia
pădurilor sub privirile indifer-
ente ale organelor statului?

– De ce de 30 de ani
toate guvernele și partidele
care au fost la volan au urmărit
doar umflarea buzunarelor pro-
prii aducând țara în prăpastie?

– De ce periodic pe lis-
tele de partid la alegeri ajung
aceleași jagardele, românii
neavând posibilitatea să
aleagă decât ce jagardele vor
fura în următorii 4 ani?

– De ce în doi ani de
zile de când a apărut Covrigul,
guvernul meu, partidul meu, nu
au luat nicio măsură efectivă
pentru a stăpâni efectele lui,
mergând pe o singură carte,
acea a vaxinului ale cărui
efecte nu le știe cu adevărat ni-
meni, nu le garantează nimeni
și nu și le asumă nimeni?

– De ce România este
singura țară care de doi ani nu
a investit în spitale pentru a
asigura condiții de
supraviețuire celor infectați sau
celor cu alte boli, iar oamenii
fie intră cu o boală și ies cu trei
fie mor arși?

– De ce în 2020 când

în întreaga lume erau 7.413
cazuri de infectați, iar în Româ-
nia îi numărai pe degete, s-a
declarat „Pandemie” și „Stare
de urgență” cu măsuri drastice,
iar acum, când numai în
România avem 16.000 pe zi,
iar Bucureștiul are o rată de
16,44 la sută (conform datelor
oficiale – n.r.),  autoritățile uită
de situația medicală și vor să
își salveze poziția politică pe
spinarea sănătății populației și
lasă orașul deschis?

– De ce guvernele
aflate la conducere de doi ani
a luat doar măsuri de în-
cadrare fără concurs, supli-
mentare de locuri și fonduri
structurilor conduse de oa-
menii lor,  alocări de contracte
fără licitație firmelor lor de
casă, fără a face nimic pentru
sistemul sanitar în afară de a
da șpăgi mascate celor care le
puneau în aplicare politica,
adică celor încadrați de ei în
folosul lor?

– De ce nu s-a luat
nicio măsură împotriva
miniștrilor și  șefilor de spitale
unde s-au întâmplat incidente
dramatice datorate neglijnței,
proastei conduceri sau aplicării
unor măsuri haotice?

– De ce România este
singura țară care nu s-a pre-
ocupat să producă sau măcar
să importe Redemsivir, Favipi-
rapir și alte medicamente care
sunt acceptate și folosite cu
succes  în unele țări – chiar
și/sau mai ales cele cu situație
pandemică ușoară -, care
acum ne râd în nas și ne arată
cu degetul?

– De ce „președintele
meu” spune că vaxxinul este
singura soluție? De ce nu îl
preocupă soarta celor deja
infectați, câte 15.000 pe zi? Ei
nu au nevoie de tratament? Ce
să facă ei cu vaxxinul acuma?
De ce nu interesează pe cei
abilitați să se ocupe de tratarea
afecțiunilor? Sunt pedepsiți tot
cei care s-au îmbolnăvit, fie ei
ințepați sau nu, sunt lăsați să
moară ca să poată fi speriați
cei care nu s-au vaxxinat? Asta
este crimă cu p-remeditare!
Genocid!

– De ce nu s-a luat
nicio măsură pentru tratament
și de ce nu se cere ajutorul
altor state pentru tratament,
când s-au scurs doi ani, timp în
care puteau fi luate măsuri pre-
ventive pentru evitarea
aglomerării spitalelor prin trata-
mente ambulatorii, tratamente
care, în timp de trei zile pot
pune omul pe picioare – așa
cum se întâmplă în alte țări?

– De ce Ungaria are
trei medicamente pe care le
produce singură împotriva cov-
rigului, pornind de la ZERO, iar
la noi Institutul „Cantacuzino”,
cândva renumit în toată lumea
(al doilea după Institulul „Pas-
teur” din Paris – n.r.), a fost
„anihilat”, iar de când a fost
preluat de armată a produs
doar „jelly bears”?

– De ce ne facem că
nu vedem adevărata cauză a
situației din România și dăm
vina pe o singură cauză? Să
fie românul atât de prost încât
să aibă asigurate toate

condițiile  să trăiască iar el să
vrea să moară? Eu nu cred.

Când vor avea
răspunsul la aceste întrebări,
când vor cerceta faptele
bașbuzucilor din guvern și par-
lament, trimișii „sultanului” vor
ști care este cauza motivului
nesupunerii prostimii, căci este
exclus ca din toate popoarele
Europei, românii să fie cei mai
proști și lipsiți de logică.

Ei refuză să se înțepe
pntru că:

– s-au săturat să fie
mințiți la alegeri  și furați între
ele;

– s-au săturat să se
supună unor ordine și măsuri
car sunt în interesul altora;

– s-au săturat să fie
conduși de afară de forțe,
structuri și indivizi care nu au
nicio legătură cu țara și le
hotărăsc destinele orbește
spre interesul unor corporații și
grupuri meschine;

– s-au săturat de
promisiuni neonorate;

– s-au săturat să vadă
camioane și cisterne de lemne,
petrol, sare, aur și forță de
muncă curgând spre alte zări;

– s-au săturat să își
vadă familiile destrămate pen-
tru că în țara lor nu mai pot trăi
sau munci.  Cred că una din
două familii, dacă nu mai mult,
au pe cineva plecat afară la
muncă.

– s-au săturat să
strângă cureaua, să stea în
frig, să stea în case, ca să nu
vadă cum pleacă camioanele
cu lemne în Austria sau
culegătorii de Sparanghel în
Germania;

– s-au săturat să fie
considerați hoții, proștii,
analfabeții, codașii  Europei
pentru că nu vor să îi lase pe
adevărații hoți analfabeți să
profite de pe urma lor.

– s-au săturat să fie
certați de un personaj malefic,
care timp de șase ani nu a
făcut nimic pentru ei, ci „Totul
pentru el!”.

Lista ar putea continua
și nu e român care să nu poată
adăuga cel puțin un rând, dar
înalții „emisari” nu știu nimic,
„dragul nostru președinte” nu
are niciun amestec în toate
astea, el trăiește în palatul lui,
își face plimbările planificate
(cu avioane de lux plătite de
„dragii lui” români – n.r.), joacă
golf, schiază, merge pe bici-
clete de lux și îi ceartă pe
„dragii lui români” că nu fac ca
el.

Românii nu mai au în-
credere în guvernanți. Prin
măsurile pe care le iau aceștia,
dovedesc că  luptă cu oamenii,
nu cu boala, că  îi interesează
vaccinarea, consumul vaccinu-
lui, nu tratarea bolii și vinde-
carea oamenilor.  Cam asta
este chintesența.

Rog firmele „Pfizer”,
„Biontech”, „Johnson”, „As-
trazeneca” etc. să producă un
vaxxin care să ne scape de
bașbuzucii care conduc Româ-
nia. Românii le vor fi
recunoscători!

●
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Petru
Romoșan

NNiciodată în ultimii
30 de ani nu s-a văzut mai
bine ca acum că România e
condusă de „Statul Pro-
fund”. Incompetenţa, ama-
torismul, iresponsabilitatea,
micimea unor Klaus Iohan-
nis, Florin Cîţu, Marcel Cio-
lacu, Dacian Cioloş ne lasă
să vedem prin ei, ca printr-o
pânză subţiată la maximum,
păpuşarii, marionetiştii din
spatele lor. Iar partidele par
a fi doar nişte cenacluri de
colaboratori ai Securităţii. Ai
Securităţii proteiforme,
mereu fascinantă şi aparent
nemuritoare. În schimbul
unor avantaje mai mici sau
mai mari, uneori iluzorii,
aceşti colaboratori la vedere
ai Statului Subteran trebuie
să-şi asume întreaga
răspundere. Uneori o
răspundere penală
mergând până la câţiva ani
de puşcărie şi pierderea,
deocamdată parţială, a
averii.

Dar de ce mai sunt
totuşi încă votaţi aceşti
interpuşi, aceste interfeţe
palide, lipsite de vreo reală
putere de decizie? Adevărul
brutal e că nu prea mai sunt
votaţi. Prezenţa la vot e din
ce în ce mai slabă. S-a
ajuns la 31,84 la sută la
alegerile parlamentare din
2020, alegerile care dau ac-
tuala configuraţie a Parla-
mentului. Iar aceşti actori
jenanţi, de mică provincie
fac un tărăboi asurzitor:
P.N.L. se luptă cu U.S.R,
Klaus Iohannis se luptă cu
P.S.D., „ciuma roşie” etc. Iar
presa, media, la fel de gras
plătită (recent a demarat
discuţia pe această temă)
de stat, de contribuabili – de
cine altcineva? – ca 
şi fantomaticele partide,
analizează „viaţa” politică
până la greaţă. Se fabrică
astfel o realitate paralelă, o
realitate media.

Dar de unde vine
criza politică absurdă în
care am intrat? Pe lângă
celelalte crize – socială,
sanitară, economică, a en-
ergiei… Simplu: vine de la
ideea care a fost băgată în
capul politic gol al lui Klaus
Iohannis, aceea că ar avea
dreptul august, discreţionar
la un guvern al său, „guver-
nul meu”. După ce i s-a dat,
printr-un fals ceremonial
democratic, un popor
creştin ortodox, pe care l-a
considerat imediat „al său”.
După modelul regelui Carol
I de Hohenzollern şi al
reginei Maria, soţia regelui
Ferdinand, Maria de Saxa-
Coburg-Gotha, ducesă de
Edinborough, nepoata

reginei Victoria a Marii Bri-
tanii, fiica marii ducese
Maria Alexandrovna a
Rusiei, care au abuzat de
expresia propagandistică
din epocă „poporul meu”.
Probabil pentru că amândoi
erau străini şi trebuiau să-şi
afirme „împământenirea”.

Criza politică de
acum, din toamna lui 2021,
a început, de fapt, în mai
2019, când, în urma unor
alegeri europarlamentare,
probabil grav traficate şi ele
(STS, softuri, Dominion şi
alte aparate americane de
„numărat” voturi), i-au fost
date peste 20 de procente
invenţiei neosecuriste-
străinăteşti U.S.R. A doua zi
după alegeri s-a găsit că ar

fi oportună arestarea lui
Liviu Dragnea, atotputer-
nicul preşedinte al P.S.D.
(numise singur trei prim-
miniştri!). Dragnea şi P.S.D.
se făceau vinovaţi de ne-
supunere la „diktatorul”
Klaus, de suveranism şi de
naţionalism (păcate capi-
tale!).

P.S.D., partidul de
guvernământ, cel care
câştigase alegerile parla-
mentare din 11 decembrie
2016 (45,48 la sută din vo-
turi) şi conducea coaliţia cu
A.L.D.E. (Călin Popescu
Tăriceanu), a fost fragilizat
după arestarea la punct fix
a preşedintelui său. Trebuie
să ne amintim că Parlamen-
tul şi guvernul se formează
în urma unor alegeri parla-
mentare naţionale, şi nu în
urma unor destul de inutile
şi artificiale alegeri europar-
lamentare. O banalitate
care nu e valabilă şi pentru
gălăgioşii gargaragii din
U.S.R. şi din P.N.L. care,
practic, au preluat „gu-
vernarea mea” în urma unor
alegeri europarlamentare.
Viorica Dăncilă a devenit în
mod impostor preşedinte al
P.S.D. şi contracandidată
comodă la preşedinţie pen-
tru Klaus Iohannis, pentru
că, din perspectiva
naraţiunii propagandistice,
era uşor de bătut. Iar guver-
nul P.S.D., abandonat de
A.L.D.E., a fost răsturnat.
Toate au fost realizate pen-
tru noul Carol cel Fals,
Klaus Iohannis von Bruken-

thal Hermannstadt Franken-
stein ot Sekurität und
F.D.G.R.

Aşa a început sara-
banda „guvernelor mele”
Ludovic Orban şi Florin
Cîţu. Pentru Sistem,
realegerea Marelui Sas a
fost un joc de copii. E
limpede că din toate aceste
forţări grosolane ale
realităţii, alegeri aranjate
sau fraudate nu se mai
poate ieşi decât prin alegeri
anticipate (cinstite!). În
acest punct, P.S.D. are
dreptate. Ar trebui să avem
două rânduri de votări:
alegeri parlamentare antici-
pate şi referendum privind
demiterea lui Klaus Iohannis
pentru încălcarea repetată,

grosolană a Constituţiei. Ca
să facem o economie, cele
două votări ar putea avea
loc în aceeaşi zi. Rezul-
tatele nu sunt greu de antic-
ipat.

Nici Carol I nu a fost
un geniu politic, nu e
neapărat un mare erou al is-
toriei noastre. Nu e în nici
un caz comparabil cu
Mircea cel Bătrân, Iancu de
Hunedoara, Ştefan cel Mare
sau Mihai Viteazul. Nu se
poate compara nici cu marii
oameni de stat români din
secolul al XIX-lea: N.
Bălcescu, Ion Ghica, I.C.
Brătianu, Eugeniu Carada,
Mihail Kogălniceanu sau cu
domnitorul Alexandru Ioan
Cuza. Carol I a avut, în
schimb, educaţia,
pregătirea pentru a conduce
de care se bucura un prinţ
în secolul al XIX-lea.
Educaţie pe care nu a avut-
o modestul profesor de
fizică de la Sibiu, intrat,
probabil, la facultate pe lis-
tele minorităţilor, cum era
obiceiul sub regimul comu-
nist.

Vom mai afla, foarte
probabil, că, la fel ca Petrov-
Băsescu, Klaus Iohannis a
fost recrutat de Securitate în
liceu sau în facultate, la
Sibiu sau la Cluj. Desigur,
doar după ce-şi va încheia
şi cel de-al doilea mandat.
Pentru că astfel îşi bate joc
de noi Statul Subteran, care
dictează. A avut cumva Tra-
ian Băsescu o contribuţie
decisivă la desemnarea lui

Klaus Iohannis drept candi-
dat la preşedinţia
României? Pe modelul
Elţin-Putin, desigur. Şi să nu
uităm, preşedintele Klaus
Iohannis „al României” a
stabilit totuşi un record cel
puţin european, dacă nu
chiar mondial. E singurul
„şef de stat” ai cărui părinţi
nu trăiesc în ţara
preşedintelui, şi asta chiar
înainte de a fi ales. Şi sunt
aproape necunoscuţi
alegătorilor români. Despre
traficul de copii (ca şofer) şi
despre achiziţionarea unor
case cu bani câştigaţi din
meditaţii s-a scris pe larg.

Toate aceste lucruri
neclarificate, obscure din bi-
ografia reală a lui Klaus Io-
hannis ar fi trebuit să fie
demult investigate de presă.
Dar mai avem noi o presă
de investigaţie în vremea lui
Klaus Vodă? Avem doar jur-
nalism-spectacol de prost
gust, manelist.

La 30 de ani de
„mândră lume nouă”, pe
lângă că nu ştim dacă am
avut într-adevăr o revoluţie
în 1989 sau doar o banală
lovitură de stat, trebuie să
mai şi acceptăm cu
amărăciune că nu am reuşit
să clădim un autentic sistem
democratic de guvernare.
Securitatea a câştigat
„revoluţia” pentru ea însăşi
în 1989 şi nu a mai dat-o
înapoi poporului până azi.
Ultimele patru mandate
prezidenţiale, două
Băsescu-Petrov şi două Io-
hannis-Enigmă, dovedesc
că dictatura Securităţii e un
mare eşec. Poate mai sim-
plu ar fi să se prezinte la vi-
itoarele alegeri S.R.I. contra
S.I.E., contra D.I.A. şi
S.P.P., iar alegerile să fie or-
ganizate tot de S.T.S. (cu
softuri recente, dacă nu
chiar noi). Cât de jos am
putut ajunge? Care este pri-
oritatea absolută a guvernu-
lui interimar cenzurat în
Parlament Florin Cîţu, cu
mai mulţi miniştri în pio-
neze? Să cedeze către SRI
noi terenuri în Băneasa,
evaluate foarte jos, la șapte
milioane de lei, şi să facă o
investiţie pentru un nou spi-
tal S.R.I., de 580 de mil-
ioane de lei, la Baloteşti. De
ce să ne mai întrebăm cine
l-a pus pe Florin Cîţu prim-
ministru?!

În lipsa unui guvern
al poporului, prin popor şi
pentru popor (Abraham Lin-
coln, 1863), am fost livraţi
noilor fanarioţi. Guvernarea
lor poate fi la fel de lungă şi
de distrugătoare ca a gre-
cilor din Fanar. Iar cei care
se ridică împotrivă o pot păţi
ca vlădica Neofit: „Grecii se
înmulţiră şi intrigile şi împi-
larea pământenilor

începură. Din norocire însă,
aceasta nu ţinu mult, căci la
1679, Şerban Cantacuzino
se urcă pe tron. În domnia
acestuia şi a succesorului
său, Constantin Brâncov-
eanu, intrigile Grecilor se
precurmară şi ţara se linişti
şi începu a se întemeia.
Grecii atunci văzând că ţara
le scapă din mână, se gătiră
să dea o lovitură
hotărâtoare. Unele din
familiile fanariotice precum
Mavrocordaţii, aflându-se în
mare influenţă la Poartă,
intrigară şi în doi ani
capetele Brâncovenilor,
Cantacuzinilor, Văcăreştilor,
Dudeştilor căzură sub se-
curea otomană şi Fanarioţii
dobândiră pe seamă-le cu
hotărâre tronul românesc
[…]. În 21 mai fiind cere-
monie la mitropolie, vlădica
Neofit, folosindu-se de o
dispută ce se aţâţase între
boierii Români şi Greci, luă
crucea în mână şi îndrep-
tându-se către boieri şi
poporul adunat, strigă:
Urmaţi-mi. Astfel însoţit el
merse la capicibaşa, care
se afla în Bucureşti, şi
adeveriră cu toţii jalba ce un
medelnicerul Ştefanache
dedese la Poartă în contra
Domnului Matei Ghica
Vodă. Trei zile după aceea,
mitrolitul bolnăvindu-se
Grecii mituiră pe doctor,
care-i dete o doctorie aşa
de tare, încât sărmanul
vlădică înnebuni. Grecii
atunci scoaseră că el era
nebun când a făcut acea
vrednică faptă” (N. Bălcescu
– „Românii şi fanarioţii”,
Magazinul istoric pentru
Dacia, 1848).

Criza politică de
care se fac vinovaţi Klaus
Iohannis şi păpuşarii săi,
dar şi Liviu Dragnea, Viorica
Dăncilă, Marcel Ciolacu şi
P.S.D.-ul este doar partea
vizibilă şi foarte zgomotoasă
a unei crize mult mai pro-
funde, în care s-a afundat
România începând cu 2005.
Rezolvarea acestei crize nu
se poate imagina cu
aceleaşi personaje, idei,
instituţii.

●
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Nu puneți cătușe medicilor! Nu pentru dreptul lor de a vorbi, de a avea opinii, Nu puneți cătușe medicilor! Nu pentru dreptul lor de a vorbi, de a avea opinii, 
de a fi ultimii străjeri ai unei Agore tot mai tăcute…de a fi ultimii străjeri ai unei Agore tot mai tăcute…

Cezar Adonis
Mihalache

ÎÎntre dreptul de
liberă practică al unui medic
și libertatea lui de exprimare
stă delictul de opinie… Cam
asta ne „traduce”, în limbajul
lui stâlcit de aroganță, doc-
torul Raed Arafat… Un
delict de opinie care poate fi
oricând activat de sistem ca
o plasă de siguranță îm-
potriva acelora ce ies din
rând… Este gândirea unui
om care a făcut mult prea
mult timp pe șeful… Care a
început a se transpune pe
de-a întregul în tiparul de „El
Comandante”… Pentru că,
da!, a stat prea mult în vârful
sistemului… Nu a mai
coborât printre colegii de
breaslă decât pentru a-și
împlini pofta de șefie…
Chiar dacă ar fi trebuit să o
mai ia, din când în când, de
la început… Să se
restarteze măcar, dacă nu
chiar să se reinventeze…
Să se rotească de pe o
poziție în care a început a
se crede veșnic… Și unde
nimeni nu are curajul să-i
spună, la ureche, pe sub
crângul de lauri pe are și-l
închipuie: „Nu uita că ești
doar un simplu om”…

Dreptul de liberă
practică nu poate fi sus-
pendat unui medic decât
pentru malpraxis!… Nu pen-
tru vorbe și nu pe vorbele in-
stigator acuzatoare ale
unora… Nici un psihiatru,
nici măcar un psiholog, în
breasla lui desigur, nu ar
poate fi suspendat pentru

vorbe… Deși ar fi mult mai
probabil ca nefericita
alegere și contextualizare
cu situația unui pacient chiar
să genereze premizele unui
malpraxis medical… Dar
acolo nimeni nu are acces,
este strict legătura medic-
pacient, bolnav (în psihia-
trie), client (în psihologie), și
doar propriul Eu poate fi
judecător al aceluia care se
crede jude al aceluia ce îi
cere ajutorul.

Și totuși, de ce
aruncă acesta atâta venin
asupra colegilor de
breaslă?… Sigur, ar putea fi
vorba de un complex de in-
ferioritate, dar numai medicii
pot diagnostica (dar mai au
curajul?), adică tocmai
colegii de breaslă, unde
omerta impusă a devenit o

gumă de șters pe
legământul lui Hippocrate…
Sau suntem în fața unui sin-
drom de supraapreciere,
născut din statusul de șef
dat de sistem?… Și 
nu neapărat pentru
competențe… Pentru că
acolo, cu aprecierea tre-
burilor făcute în tinerețe, și
poate un pic mai încoace,
doctorul Arafat și-a atins de
mult timp maximul… Și a
ajuns într-un punct în care

doar o situație de excepție îl
mai poate scoate din haina
de bugetar încleștat în
rutină… Fie un război, o
calamitate în care să-și de-
voreze propria rutină printr-
o atitudine de excepție, acel
„El Comandante” care
așteaptă o viață cu glonțul
pe țeava pistolului (de la

brâu, apropiați știu!) dar
care a uitat cum se
desiguranțează propriul ar-
senal, fie prin metoda mai
pașnică (oare?), de rotire
din funcția în care a devenit
mult prea înrădăcinat.

Nimeni nu poate
judeca dară un doctor pen-
tru vorbele lui. Pentru
părerile și chiar opiniile lui.
Pentru că nimeni nu poate
decide ce este bine și ce
este rău în discursul unui

doctor pentru a-l eticheta,
suspenda, poate chiar în-
carcera, pentru un presupus
delict de opinie.

Și ce va urma dacă
vom permite ca astfel de
amenințări să fie transfor-
mate în acțiuni de discrim-
inare, sancționare,
segregare și eliminare din
breasla medicilor? Pentru
că dacă sistemul va judeca
medicii pentru orice altceva
decât malpraxisul legat de
profesie, unda de represalii
se va generaliza… Vor
urma jurnaliștii, gazetarii,
pamfletarii, al căror drept de
a scrie este mult mai ușor
de suspendat, ca decizie a
sistemului, decât confis-
carea stetoscopului și bis-
turiului medicilor.

De aceea, Raed
Arafat, lăsă medicii să
vorbească, să opineze, să
dezbată realitățile medicale
ale momentului! Nu-i trans-
forma, din carnea de tun a
începutului pandemiei, în
cuie ale sicriului libertății
nostre de munci, de a vorbi,
de a fi o parte a Agorei.

Și, nu în ultimul
rând, ca medic, „respice
post te, hominem te esse
memento”!…

●
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Aurel
Brumă

PPe bună dreptate și
cu o excesivă virulență Nico-
lae Ceaușescu a fost acuzat,
între altele, de „vânzarea
evreilor”, mai în clar și con-
form explicațiilor unor actanți
comuniști ai acelui timp,
„taxarea” cetățenilor doritori
să plece definitiv în Israel pen-
tru cheltuielile făcute de statul
comunist cu aceștia (în princi-
pal pentru școlarizarea
gratuită în școli și facultăți și
pentru disconfortul creat de
plecarea acestora din locurile
unde munceau cu abnegație
pentru realizarea socialismu-
lui multilateral dezvoltat).
Regim criminal!

Lectură în registru
post-revoluționar, cu cât a fost
mai puțin vinovat statul român
(președenție, guvern, parla-
ment, structurile componente)
pentru migrarea forțată, pen-
tru supraviețuire, a nu mai
puțin de patru milioane de
români? Cine, când și cum
vor fi judecați cei care au scos
la vânzare destinele acestora,
distrugând cu bună știință și
din interese de
persoană/grup, pentru propria
îmbuibare, economia
românească, mai ales în
zonele unde industria
autohtonă era competitivă pe
plan mondial, desființând ast-
fel, pentru un timp greu de
precizat, sute de mii de locuri

de muncă și, mai profund,
structura esențială a unei
societăți, familia tradițională?
Cu cât sunt mai puțin vinovați
torționarii de destine decât
torționarii regimului totalitar
bolșevic? Cu ce absurdă,
incalificabilă  toleranță vic-
timele continuă să-și
plătească călăii fără să se re-
volte pentru haraciul plătit
lunar, cu supramăsură, mereu
în creștere, după voia și
nevoia faraonică a
componenților unui „stat
eșuat” și unde hoitarii politici
de tot soiul rup bucată cu
bucată din suveranitatea
națională cu o nesimțire
comparabilă doar cu
regimurile fanariote. Obiec-
tivel importante, domenii,
resurse de prim rang intangi-
bile în sistemul asigurator al
securitatății naționale au fost
vândute la picior de acești
neica-nimeni cu pretenții cres-
cute de clasă politică sau de
partide naționale? Cumpot fi,
în același timp și românești
dar și exogene țării, intere-
selor vitale ale acesteia?

Plevușca asta utilă
sieși, datoare vândută la
bugetul național cu toate
sumele pe care le-au părăduit
în 31 de ani, partidulețele
jucând menuetul majorității
deloc reprezentativă pentru
realele așteptări ale electorat-
ului, îmbârligate în aceeași
piață de vânzări la negru a
resurselor naționale concomi-
tent cu o îndatorare oneroasă

și de profit pentru folosesc la
maximum tot instrumentarul
uman anesteziat cu salarii
necuvenit de mari pentru a
clama un europenism de care
puțin le pasă în realitate, mai
ales în condițiile în care
importă la greu imaginea
benefică a globalismului uni-
formizator( concav, cu
platformă altitudinală în centru
și subțiată la mazimum în
marginea estică, zona
„troglodiților”). Considerând
diaspora românească ca o
victorie a democratismului și
libertății de mișcare asigurată
de ei, marii strategi ai
disoluției, atacă ferm și cu o
ură viscerală orice formă de
coagulare a patriotiților reali,
etichetând românismul și
naționalismul ca vectori de
restaurare ai unor partide pro-
prii extremismului de dreapta,
de stânga, de mijloc și de
deasupra interesului lor de a
menține, pas cu pas, nava în
derivă, în curs de eșuare bine
programată de sponsorii ex-
terni.

Alexandru Ioan Cuza
a reușit în doar șapte ani să
realizeze structurile de mod-
ernizare ale României, de
înlăturare a servituților exo-
gene, de asigurare
participativă, democratică
(atât cât și cum funcționa
democrația atunci). Păturicii
politici ai acestor ani, sub
perdeaua de fum a unei
evoluții europene au distrus
tocmai șansele europenității

românești prin dezvoltare,
competitivitate pe piața
externă, refacerea forței de
muncă active proprii ca
resursă prioritară în punerea
în valoare a celorlalte resurse
de care România încă mai
dispune.

România nu este
doar în pandemie cronicizată
dar și într-o galopantă
metastază economică,
socială, morală și unde sin-
gura soluție de care sunt
îngroziți componenții struc-
turilor autohtone de colo-
nizare este tocmai luarea în
propriile mâini, decisivă, de
către „stupid peuple”, prin
reprezentanți reali, devotați, fi-
deli îndemnului „Onoare și pa-
trie” concomitent cu resetarea
totală a clasei politice cu toate
bubele de partid la vedere și
organizarea de alegeri uni-
nominale unde cetățenii și nu
argații politici să-și propună,
în cunoștință de cauză
reprezentanții.  Există astfel
de persoane. Există. Este su-
ficient să-i scoți în față pe unii
primari care, cu resurse lo-
cale, au schimbat destinulu
comunitar reducând în pro-
cente importante fluxul
emigrării. Este suficiewnt să
selectezi oameni de valoare
din mediul academic, cei care
sunt invizibili pe rețeaua de
canalizare a televiziunilor par-
tizane. În zona agriculturii,
iarăși, există profesioniști de
înaltă valoare morală și
reprezentativi pentru manage-

mentul lor. Încă mai avem in-
dustrii unde patronii, consiliile
de conducere ridică pe catarg
tricolorul nu ca un moft ci ca
un semnal pulsatoriu al în-
crederii în reconstrucția țării.
Cu toți acești „naționaliști”
nedeclarați ca atare și din
afara lojelor politice se poate
realiza redresarea, „pas cu
pas” a economiei naționale,
recuperarea „pas cu pas” a
resurselor naturale și energet-
ice, refacerea sistemului de
sănătate publică, a calității ac-
tului instructiv-educativ, re-
punerea la loc de cinste a
valorilor naționale reprezenta-
tive.

Înainte de a fi sus-
pendat sau tocmai pentru a
încerca diminuarea acestei
posibile suspendări,
președintele Johannis are la
dispoziție (ca posibil „peda-
gog de țară”) posibilitatea
utilizării instrumentelor de
des-eșuare a statului în
această criză acută care
poate atrage după sine o
revoltă populară de mari
proporții cu aceleași efecte și
aceleași obligatorii schimbări
ca cele amintite.  Doar o nouă
structură reprezentativă cu
adevărat pentru interesul
național, pentru electoratul
mințit 31 de ani poate face un
audit de țară,  poate impune
judecarea și recuperarea
pierderilor de până acum.

●


