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„Acum ştiu, 

am aflat şi eu...”

- Nicolae Steinhardt
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Cezar Adonis

Mihalache

LLa Acestă aberație a
Europei lor trebuie să
înceteze… Această aberație
a Europei oligarhilor și
corporațiilor împotriva Eu-
ropei Națiunilor și Oame-
nilor… Pentru că, la cât 
s-a schimbat uniunea, 
și nu neapărat juridic-
constituțional, pentru că nu
avem garanția că inversiunile
de logică și de profanare a
drepturilor fundamentale, ori
batjocorirea cutumelor și a
ideilor ce au stat la baza
configurării teritorial adminis-
trative a UE (și iarăși, nu știm
dacă nu și a celei juridice, în
miezul legislativ al funda-
mentelor, ori, dacă mai există
ceva, din acele fundații puse
de către părinții fondatori),
așadar, în aceste condiții,
toate actele și „tratatele” în
baza căreia ea funcționează,
dar nu pentru noi, ci strict în
interesul unei „fagmilii” oli-
garh-corporatiste, trebuie
revăzute! Și este de datoria
juriștilor naționali, nu neapărat
doar a celor constituționaliști,
să ceară o studiere „in inte-
grum” a acelor acte. Și a felu-
lui în care normele europene
au fost suprascrise în forme
cărora noi, ca națiuni și
cetățeni ai Europei, nu ne-am
dat acordul. Nu avem de
unde să știm dacă nu cumva
această Europă a lor, tot mai
diabolică, nu și-a meșterit lu-
crurile și la nivel juridic… Într-
o „profunzime” ce s-ar putea
chiar să ne surprindă… Ba,
atât de rău încât să ne mirăm
că nu suntem de-a dreptul
ținuți în case și scoși afară, pe
rând, cu poansoane în colțuri
și coduri de bare puse ca ma-
tricole… Nu cumva națiunile
și cetățenii europeni, de drept
decidenți, au fost înlăturați din
procesul juridic? Pentru că de
prea multă vreme, deși
schimbările au fost nu-
meroase, și tot mai profunde,
mai spre esență, mai spre
aducerea frâielor în mâinile
unor clici, nu am mai auzit de
un referendum la nivel euro-
pean. De prea mult timp, în
exercițiul democratic al
națiunilor, țările membre nu
au mai fost întrebate dacă
sunt de acord… Or, nu cumva
decizia națiunilor (tratate, iată,
ca popoare de către Brux-
elles) a fost transferată inte-
gral în mâinile „liderilor” lor?…
Nu cumva tot ceea ce ar tre-
bui să decidă, de drept,
cetățenii europeni a devenit
un „de jure” al

reprezentanților lor?… Al
acelor șefi de state sclavi ai
UE pentru a putea fi la rândul
lor stăpânii de sclavi în țările
lor… Când și cine a fost de
acord ca funcționarii UE (fie ei
și de la vârful structurii eu-
ropene, tot funcționari
rămân!), să devină decidenții
UE?… Și când decidenții 
de drept, reprezentanții
națiunilor, prin șefii de stat și
guvernanți, au ajuns simplii
funcționari ai cancelariei
UE?… Asistăm uimiți, nu doar
la punerea unui nou rând de
gratii la colivia UE, în care au
fost înghesuite națiunile, ci la
transformarea acesteia într-o
roată de șoareci prin care
națiunile să fie aduse, involu-
tiv, la stadiul de simple
popoare, iar cetățenii eu-
ropeni, cu drept de vot și de-
cizii prin referendumuri, în
mimi ai propriei prezențe… În
„persona non grata” a oricărei
forme de a ieși din rând…

Juriștii națiunilor tre-
buie să se ridice!… Acei juriști
ce ar trebui să combată cel
mai nefast schelet al osuaru-
lui popoarelor în care 
a fost transformată 
Europa națiunilor… Aberația
„conformării voluntare”… O
structură ce a cuprins în sine
impunerea mascată a
obligațiilor… Și nu doar la
nivelul recomandărilor UE,
care s-au dovedit aproape a
priori „de îndată” obligatorii, și
sancționabile pentru orice în-
târziere, dar și feluritelor
„agrementuri” cerute de oli-
garhia corporatistă a Brux-
elles -ului… Ceea ce mai ieri
era acordul de principiu al
acceptării, de exemplu, re-
ducerea consumului de gaze,
a devenit conformare
voluntară, apoi obligație… De
fapt, transformarea în
obligație a fost doar una de
suprafață, de litere, de trans-
latare a unei antiteze juridice
în forma ei „de drept”:
obligația… Astăzi ni se im-
pune același lucru în ceea ce
privește consumul de energie
electrică… Dar în pașii mai
alerți… Recomandarea a fost,
„pe moment”, aceea a
conformării voluntare, dar
acum a devenit obligație…
Obligația de a reduce con-
sumul de curent…

De ce tac
guvernanții? Pentru că este o
formă de furt al statelor din
matrapazlâcul pus la
dispoziție de Bruxelles. O
formă de naționalizare prin
care guvernele pot „valoriza”
aproape orice în banii nece-
sari propriilor acțiuni oligarhic-
corporatiste… În fapt, UE dă

liber guvernanților de state să
impună reducerea consumu-
lui de curent, apoi, prim mas-
carea furtului sub numele de
„captare a veniturilor supli-
mentare realizate de
producătorii de energie
electrică și alți actori din piața
de energie electrică”, să de-
valizeze direct veniturile aces-
tora… Și nu mai vorbim
despre simple dividente și de
așteptarea statului până la
momentul stabilirii valorii lor
și, mai ales, a existenței con-
crete… Statul poate fura
acum în același timp cu re-
alizarea „producțiilor” de către
companii… Adică, statul de-
cide, prin conformarea
europeană, reducerea
voluntară de zece la sută și
obligatorie de cinci la sută a
consumului de energie
electrică a marilor consuma-
tori (acum, căci, brațul hidrei
va coborî chiar și peste con-
sumatorii casnici,- azi vulner-
abili, mâine sub linia sărăciei),
iar tot ce va exista ca energie
la momentul „conformării”,
aparent la ora consumului „de
vârf” al zilei, va fi preluat de
către stat și relocat… Revân-
dut… Poate chiar dat gratis,
dacă există cerința UE, către
anumite țări…

Și nu, Europa oli-
garhilor și corporațiilor nu se
va opri aici… Nu doar la
gazele naturale și energia
electrică… Dacă statele nu se
vor dezice de Bruxelles și nu
vor reface din temelii Uniunea
Europeană, vor urma și al-
tele… Materii prime, resurse,
bunuri… Și vom avea parte,
tot așa, de restricții prin
conformări voluntare, apoi
obligatorii, a reducerii a
orice… Inclusiv a consumului
de apă și „livrarea” cantităților
ce trec de limitele delegate
drept consum permis către
state care deja primesc râuri
întregi de la noi… Apoi, poate
chiar a aerului… A aerului „de
calitate”, prin asumarea, apoi
conformarea voluntară și cea
obligatorie a reducerii „de-
cente” a consumului de către
populație, prin carantinarea
acestora în case…

Mai vrem o casă
mâine?… Și nu, nu este
vorba neapărat de aceea
„casă comună a Europei” de
altădată, ci de una la pro-
priu… Atunci va trebui ca
națiunile, înainte de a involua
spre stadiul de popoare, în în-
tregul lor, să ceară îndreptări
dinspre cei ce ne mai pot
reprezenta și apăra!…

●

De ce să...De ce să...
tăcem?!tăcem?!

Diana Maria 

Brăgaru

OOare ar trebui să
tăcem de frica celor care,
oricum, vorbesc împotriva Bis-
ericii?! O dată cu necazul
abătut acum asupra tuturor
ortodocșilor, sunt voci care
afirmă că ar trebui să tăcem.
Să stăm pitiți, nu careva să
mai dăm apă la moară celor
care vorbesc împotriva Bis-
ericii.

Și mă întreb dacă nu
cumva un asemenea compor-
tament nu e puțin laș. De ce
folosesc un cuvânt atât de
dur?!

Păi să vă spun de ce!
Pentru că sinaxarul ne arată
Sfinții sărbătoriți în fiecare zi.

Eu nu știu vreun Sfânt
din calendar care să nu fi fost
hulit pentru Credința lui întru
Hristos. Dacă știți voi, să mi-l
spuneți și mie care e. Eu nu
știu să existe niciun Mucenic
să nu fi pătimit pentru credința
lui. Au murit oameni în în-
chisoare pentru credința lor.
Au fost dați hrană leilor. Au
fost măcelăriți, arși de vii.
Chinuiți în fel și chip. Și ei nu
s-au lepădat de Dumnezeu!
Nu s-au ascuns la fiecare
greutate apărută!

Cui ii facem pe plac
ținându-ne Ortodoxia sub
preș, ca și cum ne-ar fi rușine
de ea?! E Ortodoxia un gunoi,
de vrem să ne-o ascundem?!
Să nu îi lezăm pe cei care
abia așteaptă să arunce cu
zoaie în BOR?! Păi ăia aruncă
oricum, dacă nu înjură Biser-
ica, simt că au ars gazul de
pomană. Nici nu au nevoie de
motive pentru a ne face
înapoiați, cu mentalități de Ev
Mediu, nebuni cu prieteni
imaginari și așa mai departe…

Ce se va întâmpla de
acum înainte, închidem biseri-
cile că îi deranjează pe unii
faptul că împărțim aceeași
planetă?! ‘Au vom ajunge să
ne băgăm prin catacombe ca
să ne ascundem
creștinismul?! Renunțăm la
botez (cum se vehiculează
ideea de ani buni) renunțăm la
căsătorie (asta deja e aproape
gata), renunțăm la spovedanii,
că poate e un nu știu cine în
deșert care se simte ciufulit de
idee?!

Ce fel de creștini sun-
tem noi dacă ajungem să ne
ascundem?! Nu, dragii și
dragile mele. Nu trebuie să ne
ascundem. Nu trebuie nici să
le sărim la carotidă, deși unii o
merită cu varf și îndesat! Ci
trebuie să ne vedem de treabă

liniștiți. Să ne vedem de ale
noastre și să ignorăm
răutățile. Însă nicicum soluția
„mergi pe burtă, că e apa
mică” nu este demnă de un
Ortodox. Un Ortodox
zâmbește celui care îl înjură.
Nu condescendent, ci cu milă
și înțelegere.

Întotdeauna când am
fost atacată pe motivul
Credinței mele, când mi s-a
spus că sunt deranjată la cap
(nu sunteți creștini dacă nu ati
primit această etichetă măcar
o singură dată în viață!) am
răspuns simplu: „Așa e, ai
dreptate. Să fii binecuvântat/
binecuvântată!”

Vă asigur că dacă
primeau un duș cu aghiazma
înghețată în zi cu gerul
Bobotezei nu ar fi sărit mai
sus decât s-au sufocat când
au înțeles că nu mă pot atinge
cu asemenea lucruri. Vă jig-
nesc?! Ignorați-i! Dar nu îi
lăsați să vi-L jignească pe
Hristos! Nu vă mai ascundeți
după deget și nu mai încercați
să fiți pe placul acelora care
vă desconsideră pentru că
sunteți Ortodocși, indiferent
de cât ați tăcea.

Pentru că mă tem că o
dată ajunși în fața Lui Hristos,
când ne va întreba „Ce ai
făcut ca să îmi aperi Biserica
și Preoții?!”, un răspuns de
genul „Am încercat să mă as-
cund, ca să mă protejez!” nu e
de premiu cu felicitări și
coroniță. Pentru că oricâte at-
acuri au existat împotriva Bis-
ericii, indiferent de câte atacuri
sunt și indiferent de câte at-
acuri vor mai veni, Ortodoxia
nu moare pentru că așa vor
unii! Nu le faceți treaba mai
ușoară! Arătați-le că Biserica
suntem noi. Și noi nu suntem
niște lași care se lasă bătuți cu
una, cu două!

Poporul ăsta al nostru
există datorită limbii române.
Limbă română cultivată,
conservată și ridicată prin
Sfanta noastră Biserică. De
preoții noștri Ortodocși.
Aduceți-vă aminte de asta ori
de câte ori încearcă unii să vă
facă să uitați, indiferent de
motivul pe care vi l-ar aduce
drept argument. Amintiți-vă că
acvila de pe stema noastră, a
României, ține în gură o cruce
și în gheare o sabie și un
sceptru. Și nu are capul ple-
cat, ca să fie lăsată în pace!

Așa să ne ajute Dum-
nezeu!
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Clar de Eminescu…Clar de Eminescu…

Magda

Ursache

CCe multe merg pe dos
într-o țară ajunsă în stare de
Bardo! Ajungi „vector de dis-
eminare” pentru anume ONG-
uri, dacă vorbești (ca Ilie
Șerbănescu) despre România-
colonie sau despre slugile di-
rectivelor de la Bruxelles.
Îndemn la simplitate al lui
Ernest Bernea (Ed. Vremea,
București, 2006) n-ar mai fi de
luat în seamă: „Omul este o
existență care își poartă
frumusețile cu luptă. De aceea
viața sa este atât de frumoasă
și atât de dramatică”.

A ajuns din nou neb-
unie să gândești cu mintea ta,
„pe cont propriu” și să te opui
disciplinării doctrinei, cum a
făcut Silviu Dragomir? A trăit,
până a intrat în moarte, într-un
spațiu de 14 metri patrați. A
scris peste o sută de caiete,
știind bine (dar și nevrând) că
nu vor fi tipărite (v. Nebunia de
a gândi cu mintea ta,Humani-
tas, 2016).

Din păcate, nu
traversăm vremi de meditație,
de contemplare, ci de acțiune
nefastă a precupeților de
școală nouă. Oportunismul,
ajuns la cub, țintește succese
sociale și le obține. Ceilalți,
nesupușii, sunt etichetați
„înguști”. Înguști la minte dacă
nu vor uitată istoria cu
suferințele ei? Cad statui: la
Oradea, statuia lui Mihai
Viteazul. La Turda, statuia lui
Avram Iancu. Primarul Boc nu
mai vrea Crucea Eroilor,
ridicată în 1997, în memoria
oponenților regimului de
ocupație austriacă. În loc de,
își dorește să pună accent pe
bustul împărătesei Sissi.

E o solidaritate a
identității naționale pe care n-
aș vrea s-o pierdem. Și mai e
o solidaritate: a suferinței
naționale. Am fost aleși, ca
popor, să suferim, să fim
martirizați. Experimentul Pitești
a avut loc în România, nici-
unde în altă parte, nici chiar în
URSS, zice Soljenițîn.

Să nu fi moștenit
românii gena libertății? O pildă
care probează contrariul. Sa-
vantul Gr. T. Popa a avut noroc
să nu moară închis. În ’47, din
cauze știute și declarate, ca
opozant la regimul Groza, a
fost chemat la ministrul de In-
terne, zbirul Teohari
Georgescu. A refuzat. La
jumătate de oră, jandarmi
înarmați au venit să-l ridice.
Toți studenții Facultății de
Medicină l-au apărat, la fel
câțiva profesori: Burghele și
Mezincescu, primii. Trupele s-
au retras. În ’48, a fost exclus
din Academie, a murit în iulie
același an, dar acasă. Decanul
N. Lupu, cu ochii la stema
RPR, a interzis ceremonia în
Universitate. Familia a fost
scoasă din locuința avută în in-
cinta Facultății.

Dar câți dintre cei
rămași neînchiși n-au fost
marginalizați, considerați paria
de putere, ca slavistul Petru
Caraman? Cred că josnicii cei

mai josnici au fost cei vânduți
sovieticilor, fără frică de Dum-
nezeu, dar cu frică de Stalin.
Gena au moștenit-o urmașii
lor, neomarxiști.

Cruce purtată (de Vir-
gil Maxim) a fost purtată și
după ‘89 de aceiași. Gheorghe
Caraza a urcat o Golgotă cu
spini pe frunte, „fără cele 14
popasuri ale lui Iisus”, cum
scrie în Aiud însângerat, carte
apărută prin efortul lui Adrian
Alui Gheorghe (Ed. Conta,
2010, cu postfața lui Petru Ur-
sache). Inchiziția roșie a trecut
prin închisori și prin lagăre unu
din patru locuitori ai țării. Petru
Ursache a avut obsesia aces-
tui masacru. Nici pe mine nu
mă lasă în pace trecutul ăsta.
Ce l-a îngrozit pe Caraza, om
prob, cu 21 de ani de pușcărie
și cu doi de D. O. (domiciliu
forțat)? Faptul că Gh. Crăciun,
călăul de la Aiud pe vremea
„reeducării” 1960-1964, a dat,
în „Jurnalul național”, un inter-
viu unde se prezenta „de o
moralitate ireproșabilă”, așa
cum scrie eroul național
Caraza în istoria sa, Aiud în-
sângerat.

Probitas – calitatea de
curaj sufletesc și trupesc – nu
mai interesează. Ororile
pușcăriilor comuniste nu mai
cutremură. „Nu-s estetice”,
strîmba din nas o filosoafă. Cel
mai vizat, și atunci, și acum, e
patriotismul luminat, patrio-
tismul firesc, ținut în frâu de ul-
timul dictator (sper că ultim,
deși am îndoieli mari), ca să nu
dea cumva pe de lături, spre
dreapta.

Spune C.D. Zeletin că
„un om de cultură și în special
de reflexie are un apetit mai
mare față de trecut.” Ca Emi-
nescu, spune tot doctorul
Zeletin, „arzător pentru cele
mai înalte și drastic pentru miz-
eria de obște și pentru
micimea sufletească”. Cum al-
tfel? Vorba lui Eminescu gaze-
tarul (M.s.s. 2269, f. 20):
„….pentru o minte mare totu-i
problem; iar pentru 75 de dra-
muri de creier totu-i sigur.”.

N-a fost destul ocărât
Eminescu în al său secol că
prea lua totul în serios? Și
atunci, ca și acum, era pericu-
los să-ți etalezi convingerile
personale privind chestiuni del-
icate. Ce nu plăcea lui Petre
Carp la Eminescu? Ideile per-
sonale prea inflexibile, ideea
națională prea apăsată,
polemicile cu conservatorii
(care-l plăteau la „Timpul”, iar
el le critica ideile politice
greșite). Cum să accepte Emi-
nescu o alianță a junimiștilor
Maiorescu și Carp cu
Brătianu? NU, a strigat Emi-
nescu. Conservatorii trebuie să
reacționeze contra unui calp
„progres” liberal.

Ce îl mai indigna pe
Carp? Ideea de suveranitate în
politica externă , (nesuferită,
azi, ministrului Justiției, C. Pre-
doiu, cum scrie presa). Soci-
etatea Carpații îi deranja pe
austrieci, ca și Doina cu „de la
Nistru pân’ la Tisa”. Identitatea
are rădăcini creștinești adânci
la români. La fel, omenia. Cât
despre religie, așa-zisul ateu

Eminescu (câtă prostie să
susții așa ceva!; Papa Ioan
Paul al II-lea, preabunul, a
recitat Rugăciune de Mihai
Eminescu în Piazza San Pietro
din Roma, în românește, în
1999) ar fi vrut ca regele Carol
I să treacă la ortodoxie, nu
poporul la papistași.

Cu cât ai mai mare
aversiune față de național, cu
atât ești mai apreciat în vremile
noastre tulburi. Marxismul
frankfurtian a cerut aversiune
față de nat și națiune. „Stafia”
din Manifestul comunist e
acum corectitudinea politică,
patologică de-a dreptul. Utopia
internaționalismului proletar, cu
proletarii uniți peste granițe, a
reapărut ca utopie a
globalizării. De ce ne-am
opune fericirii de a ne încălzi/
răcori cum vor alții, de a ne lu-
mina cum vor alții, de a mânca
așa cum vor alții? Vom con-
suma lumină globală, hrană
globală, apă globală! Totu-i să
ne vindecăm urgent de tradiție,
ortodoxie, de limba nativă, că
nu-s corecte politic.
Antieuropeniștii sunt declarați
naționaliști reacționari. Dar
reacționar nu înseamnă – mă
repet, că trebuie – cel care
reacționează? Maniheismul
luptei de clasă a revenit în
forță, cu un amendament:
acum majoritatea e rea, mi-
noritatea e bună.

Mi se transmite și mie
(„Pleacă de acolo! – de la re-
viste cu amprentă națională –
că altfel… ”. Altfel ce? Pentru
mine nu există altă scară
socială decât scara bibliotecii,
și ea cu ușa închisă mult timp
de virusul bizar.

Nu sunt negați bărbații
secolului al XX-lea, ca Stere și
Iorga, așa cum notează Cornel
Ungureanu, care au avut
„traseu regal”? Traseu sfârșit
în moarte cruntă pentru Iorga,
ucis sălbatic. Cât despre Stere,
Zigu Ornea l-a împins în umbra
„iluminatului” Gherea. Și aici
trebuie să-l citez pe Aurel C.
Popovici (Naționalism sau
democrație. O critică a
civilizațiunii moderne,1910, lu-
crare republicată de Editura
SENS, 2020): „Căci politica e
treabă de tată, nu de mamă.
Treabă de bărbați, nu de
muieri. Patriotismul luminat e
bărbăție înțeleaptă. Dema-
gogia-i muieret, când Xantipa,
când cocotă, cu istericale.”
„Femeia – măr de ceartă”, ar fi
reacționat Eminescu. Contrar
lui A.C. Popovici, feminiștii
convinși aflați în capul trebii vor
musai pe cineva de genul fem-
inin președinte: Ghorghiu?
Kovesi? Firea? Poate și Esca.
Mungiu? Piesa de teatru
Evangheliștii corespunde, îi
dovedește potențialul de a re-
scrie în batjocură Noul Testa-
ment. Cât privește „eliberarea
sexuală”, indicația este: „Citiți
Sade, nu Sadoveanu!”.

În primă fază
postsocialistă, a fost simplu să
iei agheasmă-n gură și să-ți
cauți vreun preot în familie,
măcar cumătru, dacă nu rudă
de sânge. Sau vreun deținut
politic la Canal. Nici măcar Ra-
portorul contra comunismului

(era să scriu Rapaport, atât e
de absurd acest raport coman-
dat de Băsescu-Petrov) n-a
avut tătâne kominternist, nici
mătuși ilegaliste; ba chiar s-a
declarat comunistofob la se-
cret. Acum e și mai simplu:
parvii hulind Biserica și cate-
drala ei, pe preoți, pe martirii
gherlelor. Iar golul etic al
guvernanților crește și crește.
De ținut minte: În Ferma ani-
malelor de Orwell, animalele
care i-au contestat pe porci și
au pus laba pe putere au ajuns
și ele porci. Or, sunt indicii că
nu s-a schimbat nici miezul,
nici coaja lucrurilor. Nici în sec-
olul ce trecu, nici în cel abia în-
ceput.

În ce-i privește pe
intelocrații noștri, fie ei idealiști
ofensivi ori sceptici ofensivi, ni-
meni n-ar trebui să scrie laude
pentru puterea politică
pesedistă, liberală, udemeristă
și câte or mai fi. Cu atât mai
mult cu cât, așa cum vede pub-
licistul Ion Andreiță cu ochiul
liber, „proletcultul își arată din
nou capul și nasul”, iar stalinis-
mul își arată din nou „ghiarii și
dinții”, cum cerea cincizecistul
Iosif Chișinevski, călăul unei
culturi căreia nu-i știa limba.

Nu sunt ideile lui Emi-
nescu mai bune decât ale
guvernanților actuali? Ba bine
că nu. Cine poate fi convins de
patriotismul emfatic (până la
ridicol) alliberalului Batistuță și
de datoria sa „patriotică” de a
propăși? Când îl aud, îl aud pe
Cațavencu: „voiu progresul cu
orice preț.” Ce să mai zic de
liberalismul lui Don Juan al fe-
meilor de la APACA, poreclit
Trahee mică, declarând indus-
tria un morman de fiare vechi?
Din acest morman, vândut la
propriu ca fier vechi, s-au
îmbogățit capitaliștii de școală
nouă. Distrugerea Roman a în-
ceput-o, cu ciocanu-n mână, în
siajul lui Iliescu, purtând se-
cera-n stânga.

Eminescu nu vrea o
țară ca afară, ci una fără fa-
meni, fără pătură superpusă
parazită. Nu vrea o Românie
fără diamantele lipsă ale
Coroanei: Transilvania, Bucov-
ina, Basarabia, Ținutul Herța și
altele, și altele. Nu acceptă nici
Dualismul. Vrea acordarea
cetățeniei evreilor individual,
nu în massă, cum au cerut Put-
erile Europene, la schimb cu
independența țării. Nu place
acest clar de Eminescu, atât
de incorect politic. Cu atât mai
puțin soluția sa: muncă-echi-
tate- adevăr. Cui nu place
„buna gospodărire
bătrânească”, așa cum scrie în
„Curierul de Iași” ? Celor care
risipesc aiurea banul public.
Corupția e plantă carnivoră,
mereu vie, cu tulpini vii și rezis-
tente.

Mai potoliți-l pe Emi-
nescu ! Ce atâta mitizare? Să-
l reajustăm, eventual să-l
rescriem și să reașezăm ier-
arhiile. I.P. Culianu a și găsit în-
locuitorul în… Macedonski:
„măsura intoleranței
intelighenției noastre de baltă
e dată de cazul lui Macedon-
ski, ostracizat și exilat pentru
că a avut neghiobia de a da o

judecată de bun simț asupra
Poetului cu majusculă” (Studii
literare II. Soarele și luna.
Otrăvurile admirației, Ed.
Polirom, 2009). Iată epigrama
bunsimțistului Macedonski:
„Un X, pretins poet, acum / S-a
dus pe cel mai jalnic drum. /L-
aș plânge, dacă-n balamuc/
Destinul său n-ar fi mai
bun;/Căci până ieri a fost năuc/
Și nu e azi decât nebun!”.

Ia să utilizăm minus-
cula pentru Poetul Eminescu,
icoană doar pentru bețivi, bol-
navi mental, ratați. Primul
Ratat (aici hermeneutul cere
majusculă) este el, Eminescu:
„un Eminescu foarte mic, un
om grosolan și impulsiv, pa-
sional, libidinos”. Pe deasupra,
„erotoman și ambiguu sexual”.
Mintea lui de psihopat (dar
așa-zis influencer „contami-
nant”, cu putere de fascinație
peste secolul său) a dus la fas-
cism, legionarism și de acolo la
ceaușism. Atacurile lui Culianu
la Eminescu s-au produs în
vara lui 1989. Ideologia politi-
cally correct cerea rezervă față
de valorile etnice. Resentimen-
tar față de deșertul cultural
românesc, Culianu se rostea
disprețuitor privind „valorile an-
cestrale ale românilor și ale
beduinilor deopotrivă, ospitali-
tatea, generozitatea”. Beduini?
Se spune că beduinii văd de
două ori mai departe decât alți
oameni, de unde sintagma
„privire de beduin”.

„Dilema” nr. 265/1998
și-a propus ferm să demitizeze
mitul poetului național. Minoră
miză, în opinia mea. La 150 de
ani de la nașterea lui Emi-
nescu, în 2000, H.-R. Pat-
apievici a făcut anunțul:
„steaua lui Eminescu a apus”.
E vechi, domnule, noi suntem
mai noi!

Trebuia, în fine, țintit în
„inima canonului național”, așa
cum formulează Theodor Co-
dreanu. Cum reacționează es-
eistul la etichete ca
„reacționar” și „antiprogresist”?
Ingenios, chapeau bas! Ce să-
ți mai bați gura de-a surda în
dialog cu orbitorii noștri con-
temporani: „mai profitabil ne
este a transforma „defectul” în
suprema calitate, de o actuali-
tate stringentă, acum și pe vi-
itor. ” (v. Șansa de a fi
reacționar, vol. Polemici in-
corecte politic, Ed. Rafet,
2000, pag. 69)..

Țin minte că, citindu-l
pe Th. Codreanu, Petru Ur-
sache mi–a spus, cu un zâm-
bet:„Ce-i rău să fii puțintel
reacționar?” Și a continuat,
fără zâmbet: „Nu-i literatura
mare reacționară? Nu sunt
Dante, Shakespeare, Cer-
vantes, Goethe reacționari? La
noi, Eminescu, Coșbuc, Goga,
Blaga, Vintilă Horia, Rebreanu,
Preda… Stânjenesc, prin slova
lor, progresul?”. Și Theodor
Codreanu a conchis , la pag.
72 a polemicilor sale, evaluate
de el însuși, autoironic, in-
corecte politic:

„Așadar avem nevoie
de reacționari ca Eminescu
așa cum avem nevoie de
aer”...

●



4 Tichia de politician

Nerușinarea javrelor parlamentare…Nerușinarea javrelor parlamentare…

George

Petrovai

DDe peste trei
decenii, milioane de români
(unii rezonabili, alții creduli,
cei mai mulți spălați pe
creier de tembelizor),
împinși an de an și pas cu
pas de forțele unite al tâl-
harilor interni și externi spre
cea mai cruntă sărăcie din
Europa neunită, în sfârșit
realizează că principalii
vinovați de această
cutremurătoare situație pen-
tru țară și nație sunt mizer-
abilii noștri cârmaci de ieri și
de azi (laolaltă feseniști,
pesediști, pediști, țărăniști,
liberali, aldiști, useriști,
udemeriști etc.), cică aleși
de stânga pentru dreapta
politrucianistă și vițăvercea,
care – cu legea-n mâinile
murdare ale dinastiilor, cla-
nurilor și găștilor politice –
au pus România pe butuci
(în plan material și moral-
spiritual), pentru zeci de ani
de-acu înainte, poate până
la totala ei dispariție ca stat
suveran și independent.

Dar a constata doar
existența unui mare rău
național de către cetățenii
responsabili (jefuirea ca-n
codru, uriașul exod de or-
dinul milioanelor și cedările
succesive de suveranitate
în toată perioada
postdecembristă, mai ales
de la intrarea/acceptarea
țării în NATO și Uniunea
Europeană) și a continua să
stai resemnat și pitit în
spatele stupizeniei „Numai
mai rău să nu fie”, acuma
când este vădit chiar pentru
orbi că starea de lucruri pe
aceste meleaguri continuă
să se înrăutățească pentru
cei mulți și amarnic
batjocoriți de către ha-
halere, eu zic că este cel
puțin la fel de grav ca modul
de-a proceda al alegătorilor
din celebra afirmație
orwelliană: „Un popor care
alege politicieni corupți, im-
postori, hoți și trădători nu
este victimă, ci este com-
plice”! Mă rog, taman ce s-a
întâmplat și continuă să se
întâmple în România
postdecembristă, de parcă
George Orwell s-ar fi născut
pe aceste meleaguri și ar fi
mereu prezent printre noi…

Să o luăm metodic.
Nu de alta, însă n-aș vrea
ca foștii și actualii cârmuitori
de tot rahatul ai României
crucificate (evident, nu ei în
mod direct, ci prin inter-
mediul trepădușilor) să
cuteze a spune vreodată că
și-au făcut datoria față de
țărișoară și compatrioți și
că, deci, învinuirile mele și
ale grosului românilor sunt
pure născociri, în egală

măsură inventate și calom-
nioase.

Iată de ce, bănuiesc
că toți românii neamnezici
(mult mai primejdioasă ca
amnezia din cauze naturale
este cea indusă de factori
subiectivo-ideologici, ceva
de felul „Nu există surd mai
mare ca acela care nu vrea
să audă”) își amintesc că (1)
însuși Klaus Iohannis a

promis în urmă cu peste un
an (era în plină
pandemiadă) că, începând
cu 1 Iunie din acel an,
alocațiile de stat pentru toți
copiii României, de departe
cele mai mici din UE, se vor
dubla, ceea ce nu s-a în-
tâmplat nici până în prezent
(nefrate Klaus, nu te
rușinezi un pic mai mult
când te uiți în oglindă și în
ochii oamenilor cinstiți?!),
chit că și după dublarea lor,
alocațiile mioritice tot ar fi
rămas la coada celorlalte
națiuni din conglomeratul
suprastatal, și că (2)
guvernanții de la acea
vreme (în primul rând liber-
alii iohannieni) s-au angajat
să identifice resursele finan-
ciare existente în statul cu
„ritmul cel mai înalt de dez-
voltare economică din în-
trega Uniune Europeană”
(una din perlele lui Cîțu), în
spiritul legilor pe care de
atâtea ori le-au driblat, toate
astea nefiind în realitate
decât simple promisiuni din
partea celor aflați la puterea
aparentă, identice cu ale
celor care se pregăteau/se
pregătesc să le ia locul,
pentru ca îndată după
înșurubarea celor din urmă
la butoanele puterii, să pro-

cedeze la fel sau chiar mai
urât ca foștii necalificați: in-
dexarea la începutul fiecărui
an calendaristic cu rata
oficială a inflației (păi da,
căci altminteri cu necesitate
economică se îndesește
sărăcia în milioane de case
românești), iar mai apoi nis-
caiva sporuri acordate
angajaților și pensionarilor,
așa încât tuturor românilor

să li se creeze iluzia că o
duc din ce în ce mai bine cu
firimituri și că aleșii se dau
de ceasul morții (sic!), doar
ca să-i facă fericiți pe
compatrioți.

Numai că din toate
acele ifose și promisiuni
politrucianiste s-a ales pra-
ful și pulberea: veniturile
nesimțite nici pomeneală să
fie desființate sau, cel puțin,
ajustate, ciocoii (a se citi
„clienții statului nostru
corupt și neputincios”) sunt
tot mai îmbuibați și sfidători,
iar grosul românilor din ce în
ce mai săraci și umiliți, căci
exact ăsta este rostul
crizelor la comanda
globaliștilor (economică,
financiară, moral-sprituală,
energetică, alimentară,
sanitară, cultural-identitară),
ca oamenii secolului 21 să
simtă pe propria piele colții
barbariei feudale – robii să
fie legați de glie, meseriașii
de meserie și orășenii de
orașul lor hiperpoluat.

Firește, astfel de
fonduri n-au fost de-
scoperite de haramurile câr-
muitoare, nici anul trecut și
nici în acest an, pentru in-
dexarea măcar a lefurilor și
pensiilor de mizerie, necum
pentru sporul acestora în

pas cu scumpirile, veniturile
națiilor normale din UE și
promisiunile făcute de alde
ăștia în campaniile elec-
torale de toată jena.

Mai mult, până în
preajma anului 2024 (an cu
patru tipuri de alegeri nede-
mocratice – europarla-
mentare, locale, generale,
prezidențiale) nici nu vor fi
bani pentru cei mulți (marii

nevrednici dâmbovițeni deja
au anunțat că neprivilegiații
trebuie să-și pună pofta în
cui până în ianuarie 2023,
deoarece până la această
dată, cei cu pensii oleacă
mai mari de 2000 lei, vor
beneficia de… leul ce le
revine prin neimpozitare),
chit că actuala făcătură
p e s e d i s t o - p e n e l i s t o -
udemeristă, cu o
confortabilă majoritate în
Parlament, ar putea 
să-și concretizeze absolut
toate promisiunile și
ideile/proiectele menite să
contribuie la mărirea reală și
generală a prosperității
românilor.

Dar sunt astfel de
idei și preocupări comune,
de îndată ce adversarii
politici (liberalii și pesediștii),
„coalizați” la guvernare de
nedemna vrere iohanniană
și de jegoasele interese ale
fiecărei formațiuni, fac
numai și numai propuneri
populiste, care la țanc sunt
respinse de partenerii con-
juncturali în formă și
vrăjmași în conținut, exact
din aceleași considerente
politrucianiste?!…

În schimb, pe furiș s-
a votat în Parlament, cu ma-
joritate de voturi (doar

useriștii, tot din motive pop-
uliste, s-au opus infamului
vot), majorarea lefurilor
aleșilor cu 25 la sută, ceea
ce înseamnă un „mizilic” de
circa 2000 lei, adică dintr-un
foc mai mult decât veniturile
milioanelor de români!

Deci, pentru jigodiile
astea sunt bani la buget, ca
nu cumva ei să fie afectați în
lunile următoare de scum-
pirile energetice și ali-
mentare (pesemne că
atunci n-ar mai trece cu
săptămânile pe la locul de
nemuncă), scumpiri pe care
tot ei le-au încuviințat, le-au
generat și le întrețin.

Culmea nerușinării o
constituie halucinanta
explicație a lui Ioan-Marcel
Boloș (nu cumva Bălos?),
necalificatul ministru 
al Fondurilor europene,
deocamdată invizibile pen-
tru majoritatea românilor.
Cică, îndrugă ăsta, în dia-
logurile miniștrilor români cu
omologii europeni, le este
realmente rușine (ia te uită
de unde sare iepurele
rușinii!) că ăia au lefuri de
peste 15.000 de euro (o
primă minciună gogonată),
iar sculele dâmbovițene
doar de 2500 euro (a doua
mare minciună). Totuși, pre-
supânând că ăsta este ra-
portul între lefuri, mă întreb
și întreb cum naiba au
pretenția să fie plătiți
regește, când ei nu ajung
nici la degetul mic al
celorlalți și când, din pricina
lor și a predecesorilor, veni-
tul mediu al românilor este
de cinci-șase ori mai sfrijit
decât în țările europene cu
adevărat prospere?!“.

●



Ghimpele Națiunii

Gheșeftul civil și vinovăția prin neglijență militară…Gheșeftul civil și vinovăția prin neglijență militară…

Cezar Adonis

Mihalache

NNu, nu este 
doar vinovăția clanului
infracțional care a vândut
kerosen de proastă calitate
Armatei Române… Este și
vina militarilor… Pentru că,
dacă în cazul firmei care a
escrocat armata, livrând, la
începutul contractului de
furnizare a combustibilului
pentru avioanele 
„Mig”, kerosen inițial
corespunzător, apoi în-
locuindu-l cu unul de
proastă calitate, stocat de
peste un an în portul
Constanța, într-o navă
grecească, și continuând cu
aducerea a încă doua
vapoare, tot din Grecia, cu
același combustibil necalita-
tiv, aceasta poate fi acuzată
de înșelăciune, fals în doc-
umente și prejudicii materi-
ale, prin defectarea unor
subansamble ale
avioanelor, în speță pom-
pele de combustibil,
vinovăția principală, aceea
de punere în pericol a
securității naționale a
României revine strict Ar-
matei… Și nu pe bucăți de
culpabilități, ci în întregime!
Pentru că ea avea obligația
să se asigure de calitatea

combustibililor, pentru
fiecare dintre cele opt unități
în care aceștia au ajuns,
prin analiza fiecărui lot
primit. Dar, cineva nu și-a
făcut treaba!… Aici trebuie
privită drama faptelor. Și a
unui deznodământ posibil
fatal… Că Armata a fost
păcălită este ilar și scanda-
los, dar realitatea acelei
neglijențe, în care ea însăși

nu s-a preocupat să-și veri-
fice și să-și asigure propria
siguranță, este, de fapt, de
o gravitate capitală…

Justiția a venit acum
doar cu vinovățiile firmei im-
portatoare… Cu acuzații
reale, inclusiv periclitarea
siguranței naționale prin

imposibilitatea exercitării
patrulării spațiului aerian în
perioada în care avioanele,
nu mai puțin de cinci, au fost
trimise la reparații. Și poate
că judecătorii au con-
cluzionat pe materialul pro-
bator primit. Dar nu se
explică de ce procurorii nu

au suflat o vorbă despre
vina evidentă a unităților
militare de a nu-și analiza și
verifica loturile de com-
bustibil… Ba, chiar a per-
sista în greșeală, chiar după
constatarea primelor de-
fecte, continuându-se ali-
mentarea tot cu kerosen
necalitativ.

În mod cert,
judecătorii au avut pe masă

și partea de vinovăție a mil-
itarilor. Dar au pus o batistă
kaki peste un caz în 
care puteam număra 
„sarcofagele zburătoare”
prăbușite… Și chiar dacă
pare a fi strict o coincidență
faptul că șeful statului major
din vremea în care s-a
„asigurat” livrarea, primirea
și alimentarea aeronavelor
din unitățile de aviație cu
acel tip de combustibil
necorespunzător, care nu
îndeplinea nici parametri
tehnici specifici, ba, cel
puțin pentru prima transă
din lotul de „înlocuire”, era și

vechi, prezentând alterări
chimice specifice, totuși nu
putem eticheta doar ca stra-
niu faptul că șeful statului
major de atunci era chiar
actualul premier. Care, iată,
a fost tartorele unor
nefăcute ce puteau avea
consecințe dezastruoase și
când avea epoleți pe
umeri… Nu doar după
„civilirea” lui pe post de pre-
mier…

Acum, spațiul public
este inundat cu mesajul că,
din cauza clanului de crimă
organizată, care a livrat
combustibil armatei (dar de
ce prin entități private când
furnizarea celor necesare
structurilor militare era strict
treaba instituțiilor statului
specializate în achiziții mil-
itare?), așadar, astăzi, se
vorbește doar de păcatul de
căpătâi prin prisma faptului
că nu am putut sigura patru-
larea spațiului aerian în con-
formitate cu normele Nato
(a se citi, „impunerile”), când
acest lucru s-a întâmplat și
în perioada în care, cu doar
câteva luni în urmă, s-a dis-
pus ținerea la sol a aeron-
avelor militare. Probabil
pentru o afacere acoperită
sub eticheta de „donație” a
acestora către Ucraina,
gheșeftul (unora!) cu Kievul
nerealizându-se, iar

avioanele fiind din nou date
la zbor… Fără ca nimeni să
răspundă pentru ținerea lor
la sol săptămâni întregi…
Or, atunci nu a 
fost periclitată securitatea
națională a țării?…

Suntem, nu pe mar-
ginea unei prăpastii, ci mult
adânciți în pâlnia a ceea ce,
odinioară, era un cerc vi-
cios… Astăzi, Armata este
lăsată să răsufle ușurată pe
principiul „bine că nu s-a în-
tâmplat ceva grav”, pentru
restul răspunzând entitatea
privată… Și așa și trebuie,
pentru pagubele materiale
și plata reparațiilor aeron-
avelor! Dar, pentru lipsa de
vigilență, Armata nu trebuie
și ea trasă la răspundere?
Pentru că, dacă militarii ar fi
primit, de exemplu, muniție
neconformă (de alt calibru),
ar fi îndesat-o ei pur și sim-
plu pe țeava mitralierelor și
tunurilor, și ar fi plecat în
aplicații sau chiar misiuni?!
Sau noroc că acolo
diferența era vizibilă? Și
totuși, niciodată să nu spui
niciodată și nicicând să nu
crezi că, fie și în armată, nu
se va găsi un „dorel” în kaki
care să „îndese” ceea ce nu
intră în ceea ce trebuie să
fie îndesat…

●

Protestul din 2 octombrie: Bătălia orgoliilor…Protestul din 2 octombrie: Bătălia orgoliilor…

Maria Diana

Brăgaru

AAdică, Șoșoacă și
Simion versus marele perdant,
Poporul Român… La
anunțarea protestului pentru 2
Octombrie am ridicat o
sprânceană. Nu sunt nici
măcar simpatizant AUR, nu mă
impresionează domnul Simion,
așa cum nu mă mai
impresionează niciun alt politi-
cian. Nu îmi propusesem să
merg, așa cum, probabil, nu își
propuseseră nici alții. În ultima
clipă însă m-am hotărât să mă
duc. Înarmată cu stegulețul tri-
color obligatoriu, am plecat, cu
speranță, să protestez. Am ple-
cat să protestez împotriva
guvernării actuale. O
struțocămilă pesedistoliberală
care e atât de pro-UE, pro-
Nato, pro-Ucraina, pro-Zelen-
sky, că a uitat că rolul și treaba
Executivului este să fie, strict,
pro interesul național – că este
obligat să lucreze numai și
numai pentru și în interesul
poporului român.

Am ajuns în Piața Vic-
torei exact în momentul Marii
Îmbrânceli. Eram destul de de-
parte, așa că am auzit doar
câteva răcnete în ritm de
lozincă:  „A-ju-tor, a-ju-tor!”…
(Deh, când ești de profesie
protestatar, pare-se că nici
când se presupune că ești la
ananghie nu scapi de
scandări.) Cei doi „mari lideri”
se certau de mama focului pe
microfon! Până am ajuns la tre-

cerea de pietoni, deja protes-
tatarii de la AUR plecau. Pre-
ponderent, ce am văzut eu,
erau copilandri. Auriștii i-au
lăsat scena ilustrei răcnitoare,
și-au luat jucăriile – vuvuzelele
și steagurile – și duși au fost,
împrăștiați în cele patru vân-
turi! Așadar, în Piața Victorei, la
ora 18:30, în frumoasa zi de
duminică 2 Octombrie, anul de
grație „douăzeci-douăzeci și
doi”, mitingul era deja spart.
Mort. Imposibil de resuscitat.
Răcnetele doamnei Șoșoacă,
care continua să își expună cu
mare aplomb meritele person-
ale și să se laude singură cu
marile-i realizări, în aplauzele a
vreo cinzeci de amețiți care,
oricum, i-ar fi aplaudat orice
pârț (deși nu a fost cazul) nu s-
au oprit. Nimeni nu mai scanda
nimic. Nici nu prea aveai cum,
ar fi fost nepoliticos și era fizic
imposibil să îi acoperi urletele
doamnei Diana fără un mega-
fon. Și noi nu aveam
megafoane. Dacă cuvintele de
laudă la adresa propriei ei per-
soane ar fi fost cărămizi,
doamna s-ar fi ridicat singurică
pe un soclu care ar fi fost vizibil
de pe Lună, concurând Marele
Zid Chinezesc.

Am vorbit cu mai mulți
oameni aflați acolo, veniți, ca și
mine, nu să îl susțină pe
Simion, nu ca să o aplaude pe
Șoșoacă. Ci pentru a-și ex-
ercita dreptul constituțional la
protest când lucrurile o iau
razna. Toți eram dezumflați și
toți așteptam să mai vină și
alții. Pe străzile din jur, stăteau

la o distanță sigură, vreo mie
de alți protestatari, având
colțurile gurilor căzute-n
pământ și steagurile mototolite,
ca și cum ar fi fost rușinați. Trei
tineri, lângă care m-am aciuat,
povestesc, scârbiți, despre
cum se certau șoșocarii cu
auriștii. Unul dintre ei poartă pe
piept următorul mesaj: „Ești
sărac pentru că taci!”. În scuar,
un domn cu o barbă
impresionantă, îmbrăcat într-o
rochiță albă luată peste niște
pantaloni scurți, bejulii, agita
un superb si imens Tricolor de
mătase. Cel mai frumos Tri-
color pe care l-am văzut
vreodată. Un om al străzii, cu o
pătură nisipie pe spinare,
încerca să se bage în seamă
cu oricine l-ar fi ascultat. Însă
nu îl asculta nimeni. Câțiva
bețivani beleau ochii spre
scenă. Un bătrân în ie, cu
cruce și cocardă în piept, se
foia de colo-colo, vorbind la
mobil, încercând să îi cheme și
pe alții acolo. Un călugăr vor-
bea cu trei bărbați. Steagurile
tricolore ale oamenilor ca
mine, de rând, erau în bernă.
Nu le mai ridica nimeni. Ne era
jenă. Dintre toți protestatarii de
Facebook, foarte activi și gu-
ralivi de altfel, m-am întâlnit la
fața locului doar cu Ioachim.
Un Ioachim care mai spera că
vor veni, totuși, „ai noștri” și
vom putea măcar să ne
strigăm ofurile. Până am plecat
eu, nu a mai venit nimeni.
Câțiva, am aflat mai târziu,
fuseseră mai devreme, dar
plecaseră, la fel de dezamăgiți.

În timp ce mă îndrep-
tam spre metrou am vorbit cu
vreo opt jandarmi. La fel de
triști ca mine, ridicau din umeri.
Se vedea că și ei avuseseră
așteptări. Așteptări ca poporul
din care fac și ei parte să se
trezească din amorțeală și să
își ia soarta în mâini, călcând
în picioare toate scenele pe
care diverși politicieni se tot
urcă pentru a câștiga un capital
de imagine la care nu au drep-
tul. Pe un bolovan, un bărbat
îmbrăcat în straie naționale,
privea cu mințile rătăcite spre
cer, bolborosind o rugăciune
din care se înțelegeau, cu
greu, doar două cuvinte:„Dum-
nezeu” și „România”. Câțiva
trecători, bine îmbrăcați,
parfumați și proaspăt trecuți pe
la frizerie, râdeau de el.Nu știu
exact când poporului meu a în-
ceput să îi curgă prin vene
zeama indiferenței. Avem cel
puțin zece generații „de sacrifi-
ciu” și parcă tot nu ne este de
ajuns… Nu știu când poporului
meu i-a dispărut zvâcul nece-
sar luării de poziție. O fi
deceniile, de comunism în care
i s-a spus că trebuie să tacă și
să se supună, să facă doar ce
i se spune daca vrea „să îi fie
bine”, „să nu aibă probleme”,
„să se supună autorității”. O fi
cele alte trei decenii de minci-
uni, de promisiuni deșarte.
Chiar nu știu. Însă ce știu este
că așa nu se mai poate. Că nu
ne putem plânge, că nu ne
putem ascunde, că nu ne mai
putem bagă după perdeaua
„nu vreau să fiu manipulat de

nimeni” când exact asta se
vrea: să ieșim pe rând, să stăm
cuminți și obedienți acasă,
pentru că „nu se poate face
nimic”. Pentru că nu mai are
importanță cine ne cheamă în
stradă. Important este să
ieșim. Și, o dată ajunși acolo,
să le arătăm tuturor cine este
cu adevărat STĂPÂN în
România. Pentru că nu sunt ei.
Nu e nici Simion, nici Șoșoacă,
nici Iohannis, nici Ciucă, nici
Dragnea, nici nimeni. Din
stradă, pe stradă, sub pașii
noștri, ai tuturor, ei toți pot fi toți
reduși la dimensiunea lor
reală: simple afișe electorale.
Am plecat de la protest cu sân-
gele fierbând, pe când un da-
copat semidoct șoșocar țipa în
microfon că româna nu e o
limbă latină, că „palavras” vine
de la „palavre, „key-word” vine
de la „cheie”, că centrul Uni-
versului e la noi și că Șoșoacă
e salvatoarea națiunii, că ea a
scăpat de la moarte sigură mil-
ioane de oameni. Pe Face-
book, istericii pretins
naționaliști deștepți strigau că
cei care s-au dus în Piață să-și
dea singuri unfriend, că sunt
manipulați. La TV, un produs
anti-românesc încearcă sa ne
convingă că nu ne mai putem
lua țara înapoi, că e greu,
aproape imposibil și că trebuie
să ne supunem. Și peste noi
toți s-a așternut noaptea. Dar
nu e nimic. Poate că mâine ne
vom trezi și, în sfârșit, ne vom
duce peste ei ca să le cerem
socoteală!!

●


