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„Dumnezeu iubeşte nevinovăţia,

nu imbecilitatea.”

- Nicolae Steinhardt
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„Noi” – rămășițe de cenuși a ceea ce „Noi” – rămășițe de cenuși a ceea ce 
va mai fi rămas…va mai fi rămas…

Cezar Adonis
Mihalache

OOpriți această neb-
unie! Această prădare a
păcii! Această demență a
războiului în război și, mai
curând decât am vrea a
crede că s-ar putea petrece,
a războaielor în războiul al-
tora… Căci nu va mai fi
vorba nici măcar de războiul
„lor”… Ci de ale noastre…
Ba, poate nu va mai fi vorba
nici de acei alții, când praful
de pușcă se va întinde
peste o întreagă Europă…
„Unită”, iată, în și prin lipsa
rațiunii celor ce-i conduc
destinele… Nu va mai fi
vorba de acei alții pentru
care s-a pornit totul… De la
care s-a pornit totul… De

aceea, se impune luarea
frâielor carelor de război din
mâinile clicii de la Brux-
elles… Și din cele ale
ordonanțelor ce se cred
comandanți în țările ce bat
atât de agresiv pasul de
front… Pentru că Uniunea
Europeană nu a fost creată
de acei vrednici „părinți
fondatori” pentru a fi afet de
tunuri… Și nici dricul colec-
tiv al familiei europene…

Cei ce conduc azi
Europa ignoră fundamentul
creării Comunități Europene
de la începuturi… Nevoia de
pace… Și evitarea oricăror
conflagrații viitoare. Atunci,
la momentul creării CE,
războaie numite „viitoare”,
dar, iată, mult prea de-
vreme, devenite deja cele
„următoare”…

Structura europeană
s-a creat în cu totul alt scop
decât acela de a fi armata
de pretorieni a unor clici,
seminții și clici în seminții, ce
încearcă să transforme
prădarea păcii Europei în
gheșefturi de război, a con-
flictelor mocnite și acum in-

flamate, în șenile pentru
mașinăriile de front. A
mașinăriilor de război pentru
tranșee de rapt economic…
A mașinăriilor ce vor călca
trupuri, pământuri, orașe și
țări, doar pentru a smulge,
cu fiecare cartuș tras, cu
fiecare obuz sau rachetă
sfărâmând vieți și destine
nevinovate, bani…

Din momentul în
care Uniunea Europeană și-
a schimbat Agenda, fără a
întreba națiunile, devenind,
din garantul și promotorul
păcii anilor ’50, țeava cu
flăcări a acestor vremuri, cei
ce o conduc trebuiau
înlăturați. Or, măcar acum!
Înainte de a fi prea târziu!
Înainte ca rațiunea să nu
mai încapă pe ghintuirile în
care se îndeasă poftele de

război ale unor scelerați!
Europa trebuie să se

întoarcă la diplomație! Politi-
cienii și liderii ei trebuie să
vorbească întâi despre
pace, despre pacea
posibilă, despre ceea ce au
făcut pentru a o readuce
„acasă”, abia apoi să-și
agite tecile de frustrați,
neputincioși și impotenți pe
post de arme.

Trebuie grabnic
înlăturate aceste agresive
figuri ce ne duc spre pierire!
Pentru ca Europa să
redevină familia păcii, nu
cea a dezbinării. Pentru a fi
casa noastră comună, nu
antecamera și poate fur-
nalul morții…

ONU ar trebui să
semnaleze acum cruntul
adevăr: faptul că pericolul
pentru Europa îl constituie
chiar Europa… Cea
structurată juridic ca „Uni-
unea Europeană”, dar care
nu mai are nici o legătură cu
pacea începuturilor… ONU
trebuie să vorbească pentru
noi, oameni mari, dar atât
de mici în a ne impune

voința, iar Unicef pentru
copiii noștri, cei ce nu mai
sunt, iată, protejați de noi,
de „cei mari”… Mari doar în
orgolii, în frustrări, în imitații
și mimetismul războinicului
smulgând aripile păcii…
Pentru că, de acum, a mai
lăsa acești demenți ce ne
conduc să strivească pacea
pentru întinderile de moarte
de care au ei nevoie drept
justificare a acțiunilor cu
glonțul pe țeavă, nu mai
înseamnă doar nepăsare,
neimplicare! Nici măcar
simplă complicitate! Că,
tăcând, prin ei, acționăm și
noi, izbind pacea de turelele
mașinăriilor de război.

Or, de cât sânge pe
mâinile noastre este nevoie
pentru a înțelege că aceștia
nu mai suntem noi?!…

În fascismul
războinic al acelora ce ne
conduc, și conduc Europa,
liderii de Casa Războiului
de la Bruxelles vor transfor-
marea întregii Europe într-o
infrastructură pentru
mașinile de război. Și cer
statelor membre să se im-
plice în noul lor proiect,
acela de a se construi dru-
muri și căi ferate pentru ac-
cesibilitatea acestor mașini
de război. Și, poate numai
mâine, ne vom trezi cu un
altfel de „PNRR”, de data
aceasta ca plan național de
reziliență pentru război,
pentru că, printre măsurile
pe care Bruxelles-ul le vrea
până în 2026, se numără și
„adaptarea rețelei rutiere
transfrontaliere la trecerea
vehiculelor de război”, prin
drumuri și tronsoane de cale
ferată suplimentare. Un alt-
fel de „PNRR” și „Schen-
gen”, de data aceasta
pentru a putea impune
„cerințele tehnice necesară
trecerii vehiculelor militare
dintr-o țară în alta”.

Să ne trezim! Înainte
de a fi prea târziu! Acum cât
mai putem spune că, în
orice limbă s-ar pronunța,
războiul este la fel de hidos!
Și nu vor fi suficiente nici
cele mai acerbe politici „de
corectitudine”, pentru a
elimina cuvântul din
dicționare și vorbire, pentru
a ascunde rămășițele a
ceea ce va mai fi rămas din
noi… Un „noi” al cenușilor
fumegând…

●

Nu, nu uităm!Nu, nu uităm!
Nu uităm nici o jertfă!Nu uităm nici o jertfă!

Mihail S. 
Târnăveanul

AAm luptat cu toții de-a
lungul timpului, inclusiv în ultimii
ani pentru libertatea furată, o
vom face în continuare, fără
șovăire și nu ne va opri nimeni.
Inamicii nostri de astăzi vor să
reinstaureze întunericul de ieri.
De aceea este de datoria
noastră de români să cinstim și
mai ales să readucem în fața
generației tinere exemplul luptei
anticomuniste pentru libertate
din 15 noiembrie 1987. Dincolo
de toate restricțiile economice,
lipsa alimentelor, lipsa căldurii și
a curentului electric,
raționalizate drastic, „justificate”
de plata datoriilor externe,
uitându-se însă datoria pentru
poporul român, principala
restricție impusă în acea
perioadă a fost restricția pe Lib-
ertate. Nu aveai voie să aduci
nici cea mai mică critică regimu-
lui comunist, nu era voie să te
asociezi în organizații sau sindi-
cate care erau în afara regimu-
lui, erau interzise grevele si
demonstrațiile împotriva aces-
tuia, până și pentru un banal
banc împotriva lui Ceausescu
riscai pușcăria sau internarea la
spitalul de nebuni. Deținuții
politici din perioada bolșevică
erau urmăriti si persecutați,
trăiau din „pensii” mizere și nu
aveau voie să se exprime, orice
contact cu ei era interzis. Să
iesi în fața guvernului sau ori-
unde și să-ți strigi nemultumirea
era un fapt extrem ce te aducea
direct în beciurile securității sau
miliției unde erai bătut îngrozi-
tor. Opera marilor gânditori in-
terbelici, la fel ca și scrierile
politice ale lui Mihai Eminescu
sau Octavian Goga erau 
extrem de ferm cenzurate.
Manifestările religioase erau
drastic limitate, religia creștină
fiind în mod oficial condamnată.
Marii duhovnici ai neamului
românesc erau persecutați și
urmăriți pas cu pas de securi-
tatea partidului comunist și
după eliberarea lor din
temnițele comuniste, la fel ca si
ceilalți deținuți politici. Toate
restricțiile pe libertate ce ni se
impun acum și împotriva cărora
ne revoltăm, atunci erau cu mult
mai dure, a se compara amen-
zile cu pușcăria și bătăile
crunte, deportările sau con-
damnarea la moarte. În pe-
rioada comunistă, inclusiv pe
vremea lui Ceausescu, era un
mare lucru să-ți schimbi domi-
ciliul dintr-o localitate în alta. Să
ai buletin de București, fiind din
provincie, însemna să ai „pile”
(cunoștințe) puternice în
nomenclatura partidului comu-
nist. Imaginați-vă, dacă ați uitat
sau nu știți, că un cetățean
român trebuia să aducă argu-

mente puternice pentru a se
muta în București sau în alt
oraș mare. Era o întreagă
aventură în acest sens, libera
circulație a persoanelor fiind
drastic resctricționată. Locul de
muncă nu ti-l alegeai tu, ci era
repartizat de sistem. Chiar dacă
aveai bani, pur si simplu nu-ți
puteai cumpăra un apartament,
garsonieră, decât în anumite
condiții și oricum nu puteai face
asta decat in localitatea unde
aveai adresa din buletin. Pentru
cineva din Deva de exemplu
era imposibil sa-si cumpere
apartament in Iași. Pentru o
mașină trebuia să astepți ani în
sir sa o poti achiziționa. Nu
aveai libertatea deplină să tai
mai mult de un porc în propria
ogradă, sau un vițel, deoarece
erai obligat să-l dai la stat prin
contract. Nu aveai dreptul de a
deține pământ agricol sau o
simplă livadă în proprietate, nu
aveai voie să ai în proprietate
utilaje agricole, nu aveai voie să
ai nicio afacere, cât de mică ar
fi ea, nu aveai voie să vinzi la
piață produsele din gospodărie,
nici măcar o legătură de
pătrunjel. În general nu prea
aveai voie să faci nimic în afara
sistemului comunist. Pe acest
fond, muncitorii brașoveni pe 15
noiembrie 1987 au declanșat
revolta anticomunistă. Uzina
Steagul Roșu a oprit lucru.
Muncitorii au ieșit în stradă. Mii
de oameni din întreg Brașovul li
s-au alăturat. Au cerut un trai
decent și căderea regimului co-
munist. Au dat dovadă de un
curaj fantastic, iar acel curaj,
acea demnitate, a fost
„răsplătită” de partidului comu-
nist prin anchete și bătăi crunte
în beciurile securității și miliției,
prin deportări, schimbări forțate
de domiciliu și locuri de muncă,
prin ruperea familiilor și
persecuții constante până în
1989. De tot acest tratament au
avut parte și studenții din
Brașov care s-au solidarizat cu
muncitorii și care nu s-au lăsat
răpuși de sistem, continuând
lupta anticomunistă. O mare
prețuire și respect avem pentru
acești oameni care au dat
dovadă într-o perioadă cruntă
că poporul român nu se lasă
răpus și umilit. Nu uităm nicio
jertfă, niciun os sfărâmat de
roată, nicio lupta a unui erou,
niciun pas înainte pe calea nea-
mului românesc. Nu uităm
niciun strigat pentru libertate și
nicio lacrimă a unei soții cu un
bărbat plecat pe front sau în
pușcării. Nu uităm scrâșnetul
niciunei bătălii ce răsună în
tâmplele istoriei noastre. Nu
uităm, având aceleași idealuri
ca cei dinaintea noastră, nu
uităm, având aceeasi luptă, nu
uităm, privind spre zorii
României de mâine! 

●
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Ordin pe unitate: patriotism fără patrioți, suveranism fără suveraniști!Ordin pe unitate: patriotism fără patrioți, suveranism fără suveraniști!

Ionuț
Țene

ÎÎn ultma vreme, spre
surprinderea activiștilor
civici patrioți și a
suveraniștilor, care luptă
demn, însingurați și izolați
de 30 de ani pe frontul
păstrării identității,
naționalismului și tradiție
românești, discursul public
din ultima vreme al
autorităților de stat și ser-
viciilor secrete s-a schimbat
radical. Activiștii civici pe
frontul patriotismului din ul-
timii 30 ani știu foarte bine,
ca victime care au fost ținta
serviciilor secrete, arbitrari-
ului autorităților de stat și
presei de chitanțier de la
băieții cu „ochii albaștri”, nu
pot părea surprinși de
schimbarea de discurs pub-
lic. De ce? E în logica lu-
crurilor, cu un război la
frontierele noastre. În țări
foste comuniste, ca Polonia,
Ungaria, Slovacia, Croația,
Slovenia, Cehia și, mai nou,
și în Occident, partidele su-
veraniste guvernează sau
sunt în coaliții la putere.

Suveranismul a tre-
cut frontiera estică în lupta
cu globalismul spre vest, im-
punându-se în Italia, prin re-
centul succes al Giogiei
Meloni, dar și într-o coaliție
radical de dreapta în Sue-
dia. În acest context, deja
general european, era firesc
ca autoritățile statului român
și „sistemul pensiilor spe-
ciale”, controlate de servici-
ile secrete să se reorienteze
spre suveranism. Șeful SRI,
Eduar Hellvig, care în 2014
considera „naționalismul
românesc” o vulnerabilitate
la siguranța națională, a dat
semnalul la U.B.B., pe 2 oc-
tombrie 2022, ținând un dis-
curs sforăitor „patriotard”,
astfel: „Ca o părere
personală, cred că un
naţionalism moderat, echili-
brat, ar trebui reasumat, re-
definit şi recultivat şi de cei
care au gândire
democratică şi echilibrată în
statele occidentale, inclusiv
in România viitorului. Voi, cu
deschiderea şi educaţia de
care vă bucuraţi, puteţi
defini un nou sentiment de
mândrie, un patriotism pro-
occidental, al cetăţeanului
român conectat la valori de-
mocratice europene şi
aspiraţii globale. Puteţi, în
acelaşi timp, prin participare
şi implicare, să puneţi pre-
siune pe cei din jur, pe
instituţii, pe restul societăţii,
pentru ca lucrurile în care
credeţi să se întâmple”.
Chiar și tonul presei main-
stream începe să se mod-
eleze în ultima vreme pe un
discurs patriotic și să ignore

„progresismele” globalismu-
lui internaționalist visceral și
subordonat intereselor
multinaționalelor din vremea
protestelor din 2017. Klaus
Iohannis, ca să fie bine
înțeles de schimbarea de
direcție, îl trimite recent la
înaintare pe consilierul
prezidențial Constantin
Dudu Ionescu, ca să reînvie
public discursul patriotic.

Constantin Dudu
Ionescu, recunoscut ca
globalist moderat, are totuși
un subsidiar național, pe
când era consilierul lui Emil
Constantinescu și lider
PNȚCD. În acest sens
pirueta sa să pare a fi
credibilă. Constantin Dudu
Ionescu, consilierul de stat
în cadrul Departamentului

Securităţii Naţionale, a
susținut recent un discurs,
la lansarea Barometrului de
securitate de către Institutul
de Ştiinţe Politice şi Relaţii
Internaţionale al Academiei
Române „Ion I.C. Brătianu”
(ISPRI), în care a vorbit de-
spre naționalism, patriotism,
prevalența ideii de român în
fața celei de european, val-
orile patriotice ale lui Iuliu
Maniu, afirmând cu 
tărie că absența patrio-
tismului creează vulnerabili-
tate națională. „Pentru 
că s-a vorbit despre
naționalism, eu, unul, prefer
să cred în patriotism. Patrio-
tismul înseamnă să ne
uităm cu toții în aceeași
direcție, nu să ne uităm unii
în ochii altora, cum spunea
Saint Exupery despre iubire.
Pentru că patriotismul este
iubire. Marea problemă în
România este că main-
streamul politic, marile par-
tide politice, au uitat să mai
vorbească despre chestia
asta. Eu sunt ferm convins
că oricare european întrebat
ce este nu va spune prima
dată „european”, ci va
spune naționalitatea lui:
ungur, român, polonez, ceh
și ce vreți dumneavoastră și
abia pe urmă va spune că
este european, ceea ce
este absolut firesc.

Î n t o t d e a u n a ,
cămașa este mai aproape
decît haina. Dar faptul că nu
mai vorbim despre chestiile
astea… Consecințele –
lăsînd la o parte toate ex-
emplele pe care le-am dat
despre vulnerabilități – sunt
și lipsă de patriotism, dacă
stai să te gîndești mult mai
adînc. Faptul că nu mai vor-
bim despre chestia asta…
ajungem să avem numai
parade și cărămizi în piept,
legate de un tip de
naționalism care este nu
numai de neacceptat, dar și
imposibil de conceput. Și
atunci în loc să vorbești, ab-
solut firesc, despre ce
înseamnă realmente patrio-
tismul, un patriotism lumi-
nat, vorba lui Maniu, lăsăm

la discreția populismului
dezvoltarea acestui subiect
care duce la ce vedem și în
acest sondaj. Nu poți să
crezi că o elită politică, eco-
nomic, academică nu
conștientizează lucrul ăsta.
Nu pot să percep de ce…
(Lucrețiu) Pătrășcanu a fost
omorît pentru că a spus că
mai înainte de a fi comunist
e român. Nu înțeleg de ce
astăzi nu putem să spunem
că suntem români europeni.

Avem o jenă care
generează tensiuni absolut
inacceptabile și direcții de
dezvoltare a iubirii firești de
nație care sunt nu numai de
acceptat, dar care sunt im-
posibil de conceput așa
cum sunt. Lucrurile nu sunt
chiar atît de tragice.
Războiul este cel care
generează toate lucrurile
astea, inclusiv rezultatele
sondajului”.

Sondajele curente
scot în evidență dorința
românilor pentru su-
veranism și a politicii „prin
noi înșine” care poate lovi
interesele federative eu-
ropene. Să citezi azi din
Lucrețiu Pătrășcanu ucis de
i n t e r n a ț i o n a l i ș t i i
kominterniști, pentru că a
declarat la Cluj: „întâi sunt
român și apoi comunist”
este un act de curaj. Evident

asistăm la o întoarcere
radicală de discurs cu „voie
de la polițiune”. Chiar și Vic-
tor Ponta îmbrăcat cu tricoul
lui Che Guevara vorbește
de un siveranism ce paote
îngropa UE. Este interesant
că, în perioada aceasta, se
inventează partide su-
veraniste și societăți civice
patriotice în acord cu noua
epocă din Europa și cu con-
trolul, bineînțeles, al servici-
ilor. Se vrea ca sistemul de
până acum, cu discursul
schimbat, să controleze
mișcările patirotice și su-
veraniste din România. E in-
teresant cum presa de
chitanțier a serviciilor se-
crete a început să atace
activiștii patrioți și intelectu-
alii suveraniști la unison,

pentru că în noua mișcare
politică trebuie să fie, de-
sigur, tot oamenii sistemului,
adică vorba lui Caragiale „la
vremuri noi, tot noi”. Se
întâmplă un paradox: în
timp ce sistemul se
reinventează ca suveranist
și patriotic, adevărații
patrioți, naționalisti și int-
electualii românismului din
ultimii 30 de ani sunt furi-
bund atacați de presa
controlată de sistem. De ce
astăzi sistemul politic și al
servicilor secrete se
reinventează ca patriotic?
Logic.

Avem un război la
granița României, iar erois-
mul armatei ucrainene s-a
construit pe naționalismul lui
Bandera sau Petliura și,
iată, că rezistă la ofensiva
imperiului rus. În război cu
Rusia nu poți merge cu
„globalisme și progresime”
fără conținut, tineretul nu
poate merge la luptă ca să
moară pentru supermarke-
turile/mall-uri străine, ci pen-
tru simbolurile și valoriel
naționale, precum și pentru
credința strămoșească,
Chiar și Stalin, când URSS
a fost atacată de Germania
nazistă, s-a adresat
compatrioților, nu cu
„tovarăși”, ci cu cu „frați și
surori”, făcând apel la patri-

otismul rus și restaurând
Patriarhia ortodoxă. Pentru
mumia internaționalistă a lui
Lenin nu dorea niciun rus să
moară. În acest context de
război, la frontieră, asistăm
la schimbarea de
paradigmă a discursului
public și de stat, spre su-
veranism și patriotism. Dar
acest suveranism și patriot-
ism este golit de conținut
sau esență pentru că vec-
torii propuși de sistem sunt
din menajeria acelorași
„păpuși politice” de 30 de
ani, care s-au compromis,
când declarau extaziați că
patriotismul românesc este
o vulnerabilitate a siguranței
naționale și au predat țara
cu resurse, energie și forță
de muncă intereselor unor
multinaționale economice și
politice.

În fapt astăzi, sis-
temul vrea în România un
patriotism fără patrioți, un
suveranism fără suveraniști
și un naționalism, fără
naționaliști. Pentru sistemul
care a acaparat bogățiile
țării pentru interese person-
ale, de grup și străine, patri-
otismul este doar un
instrument politic de mo-
ment în contextul războiului
din vecini. Ei văd
naționalismul doar 
ca o afacere profitabilă 
și trecătoare pentru
menținerea puterii politice și
economice. Victimele noului
discurs vor fi, din păcate, tot
aceeași patrioți și intelectu-
ali suveraniști idealiști, care
de 30 de ani, țin steagul sus
și duc greul rezistenției spir-
ituale pe frontul păstrării
idependenței, tradițiilor,
credinței și identității
naționale. Adevărații patrioți
vor fi cei mai loviți de sistem
în această perioadă „nouă”
de schimbare de discurs și
paradigmă, în care noile
partide suveraniste vor fi
controlate și vor face jocul,
tot, sistemului politic, 
care a furat speranțele,
democrația, încrederea,
prosperitatea și viitorul
românilor.

●
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Submediocritatea politicii românești postdecembriste...Submediocritatea politicii românești postdecembriste...

George
Petrovai

FFoarte mulți dintre
românii cu discernământ ai
zilelor noastre (nu-s prea
mulți dintre ăștia, iar
numărul lor tot scade!), se
întreabă și (degeaba)
întreabă în felul următor:
Cum e posibil că România,
țara dăruită de Creator cu
de toate (climă blândă, relief
prietenos, rețea hidrografică
generoasă, însemnate
bogății ale solului și sub-

solului), iar prin aceasta
posesoarea a trei dintre cele
patru vitale straturi naturale
(litosfera, biosfera, hidros-
fera, atmosfera), care, în
profunda și tainica lor
întrepătrundere formează
binecuvântatul leagăn al
vieții pe Pământ, parcă de-
al dracului și în pofida aces-
tor excepționale avantaje
îndelung jinduite de agresori
(romani, unguri, turci, tătari,
muscali, austrieci, nemți,
mai nou „distinsele” seminții
ale Apusului) are atât de
mulți sărăntoci și, la toți
parametrii care ilustrează
nivelul general de trai, ea se
situează la coada țărilor din
Uniunea Europeană?

Păi eu spun că,
dacă trei din cele patru stra-
turi ne sunt prietene 
fidele (litosfera, hidrosfera,
atmosfera), chiar după
înstrăinarea a circa
jumătate din pământul țării,
acuma când poluarea își dă
pretutindeni în petic
(bunăoară, cum și când vor
dispărea munții de gunoaie
din Maramureș?) și când
războiul se îndârjește
aproape de granițele noas-

tre, hiba aparține în în-
tregime substratului uman al
biosferei, mai exact politi-
cilor postdecembriste de
haram făcute în   peste trei
decenii pe aceste meleaguri
și, desigur, celor care (a se
citi „aleșii mari și mici”), în
campaniile electorale promit
marea cu sare, iar pe urmă,
după ce au ajuns la bu-
toanele puterii, necurmat o
dau cotită: ba cu greaua
moștenire lăsată de
înaintași (desigur, nu de ai
lor, ci numai și numai de ad-
versarii politici), ba cu lipsa

acută de resurse fnanciare
(nu și pentru găștile lor, pre-
cum în septembrie 2022,
când la iuțeală și-au mărit
veniturile nesimțite cu 25 la
sută), ba cu recomandările
obligatorii (sic!) ce vin de la
Bruxelles și de peste At-
lantic.

Asta fiind în esență
mizerabila aflare în treabă a
tuturor guvernelor din
România postdecembristă
(industria, agricultura și
transporturile puse pe bu-
tuci, educația și cultura
așijderea, milioane de
români expatriați și întreaga
țară coborâtă la  subnivelul
de foarte profitabilă colonie
pentru companiile occiden-
tale și pentru interesele lor
strategice, îndeosebi în mo-
mentul de față, când – după
pandemiadă – continuă să
joace popice cu milioane de
destine în aberantul război
ruso-ucrainean), este abso-
lut normal ca acuma, în
prag de iarnă și sub strivi-
toarea apăsare a atâtor
crize artificiale (energe-
tică, financiară, alimentară,
sanitară, identitară, moral-
spirituală), să ne întrebăm,

noi cei mulți și amarnic
păcăliți de globaliști, via
București, unde sunt
enormele avantaje ale aces-
tei țări din mereu încețoșatul
moment Decembrie 1989
(independenț energetică,
economie satisfăcătoare,
remarcabile transporturi
maritime și fluviale, niciun
cent datorie externă,
creanțe de câteva miliarde
dolari), rampa tuturor
românilor de lansare înspre
sinucigașa aventură
postceaușistă: fără industrie
și agricultură (pe bani

împrumutați se cumpără
cam 70% din mâncarea
chimizată cu care ne tragem
zilele), aproape fără
educație, cercetare,
credință, mulțumire
sufletească și cumpătare
materială, în schimb cu lib-
ertatea și democrația pe
sponci, cu legi făcute de hoți
pentru hoți, cu tot mai mulți
analfabeți funcționali (mai
bine de jumătate din
absolvenții de licee și cam
toți absolvenții facultăților
private), cu sistemul de
sănătate în corzi și farmacii
la tot pasul, cu o datorie
externă de peste 120 mil-
iarde euro, fără armată, cu
tot mai multe familii dezor-
ganizate, căci aprigul in-
teres material îi dă cu tifla
celui moral-cultural, cu tineri
cărora nu le pasă de patriot-
ism sau tradiții și cu o
infracționalitate juvenilă în
creștere alarmantă, braț la
braț cu mitocănia, violența,
abandonul școlar, nemunca
și goana după himere.

Ca lucrurile să fie cât se
poate de clare pentru toată
suflarea mioritică (bine sau

rău intenționată, educată,
mai puțin educată sau com-
plet needucată, deoarece
ăsta-i catastrofalul drum pe
care s-a angajat nația
noastră postdecembristă,
„specializată” în pălăvrăgeli,
ciupeli,  furtișaguri,
descurcăreli și ciocoisme,
haideți să aruncăm o privire
asupra Guvernului Ciucă,
actuala făcătură penelisto-
pesed is to -udemer is tă ,
înjghebată anul trecut de
bravul nostru Klaus, cică
pentru stabilizarea politică a
țării. Asta s-a întâmplat

după ce ani la rând prezi-
dentul a acuzat pesediștii de
toate relele de la noi
(apropo, domnule
președinte, doar ei sunt
vinovați de eșuarea statului
român?); o coaliție
esențialmente necoalizată,
în care fiecare
membru/formațiune caută
să tragă spuza electorală pe
turta sa gășcărească, inclu-
siv udemeriștii fără coloană
vertebrală și cu convingeri
naționale deocheate,
făcând propuneri din care,
la finalul discuțiilor supragu-
vernamentale, ba rămân
doar firimituri (bunăoară așa
ca interminabilele dezbateri
pe marginea jenantei
creșteri a veniturilor celor
mulți), ba se alege praful și
pulberea în majoritatea
cazurilor.

Vasăzică, actualul
Executiv are cea mai
năstrușnică alcătuire, dar și
ineficiență din Uniunea
Europeană și de mai de-
parte (Africa, Polinezia
etc.): oficial, adică la
vedere, premier este ex-
generalul plagiator Nicolae
Ciucă, dar neoficial (ceea ce

decurge cu necesitate din
șantajul rămânerii la gu-
vernare doar de pe poziții
de forță), adevăratul pre-
mier este aparent blajin-
molâul Marcel Ciolacu. E
drept, Cabinetul mai are doi
vice-prim miniștri (pesedis-
tul Sorin Grindeanu,
totodată ministrul transpor-
turilor, și udemeristul Hunor
Kelemen, fără atribuții pre-
cise – pesemne îi
cârmuiește pe alde Cseke și
Novák), dar deasupra tu-
turor tronează Klaus Iohan-
nis, care taie și spânzură
după cum crede de cuviință,
sau poate după cum i se
„sugerează” la centrele de
comandă din Washington și
Bruxelles (vezi recentele
maziliri – Sorin Cîmpeanu și
Vasile Dîncu, respectiv noile
înscăunări – dubioasa Ligia
Deca la Educație și
necușerul Angel Tîlvar la
Apărare).

Dar asul politicii in-
terne este în clipa de față în
mâneca populistă a lui Mar-
cel Ciolacu, președintele
pesediștilor și al Camerei
Deputaților. Da, pentru că
de el depinde, mai mult ca
de vrerea sau capriciile lui
Klaus, dacă un ministru
rămâne pe post sau este
mătrășit (vezi menținerea lui
Virgil Popescu, îndelung
controversatul ministru lib-
eral al Energiei).

Ce să mai spunem
că de un an se tot vorbește
despre plagiatul lui Ciucă,
dar el continuă să se
screamă în fotoliul de pre-
mier. Sau de unii miniștri
neînzestrați, ca să nu le
spun necalificați, precum
Virgil Popescu, Ligia Deca,
Lucian Bode, Marius Budăi,
Ioan-Marcel Boloș și Angel
Tîlvar, care – vorba jurnalis-
tului Ion Cristoiu – ajung
miniștri și se mențin în
funcții numai pentru faptul
că tufișoarele lor nu um-
bresc tufa numită Klaus Io-
hannis.

●



Ghimpele Națiunii

„Plandemia” gazelor: între inducerea în eroare a consumatorilor „Plandemia” gazelor: între inducerea în eroare a consumatorilor 
și manipularea pieței…și manipularea pieței…

Cezar Adonis
Mihalache

ȘȘi totuși, pentru ce
am stocat atâta gaz în de-
pozite?… Pentru ce am plătit
costuri uriașe pentru a umple,
„de urgență”, aceste rezerve,
nu la procentele impuse de
Europa, ci peste, cu mult
peste? Ni s-a spus că este un
efort extrem de important,
capital chiar!, pentru a
siguranța necesarul de gaze
„la iarnă”?!… Fără a conta
costurile… Și, cel puțin
aparent, ar trebui să ne
declarăm optimiști… Pentru
că fiecare lună „de iarnă”
trecută în liniștitoarea
acalmie a unei toamne târzii
ar trebui să ne apropie și mai
mult de momentul depășirii
riscului prorocit de UE… Dar
lucrurile capătă un cu totul alt
sens (mai mult „rost”) când
aflăm că, de fapt, niciodată în
istoria țării depozitele de gaz
nu au reprezentat soluția
pentru un consum „de
iarnă”… Ele sunt doar
stocuri… Atât! Iar fără gazul
livrat în mod continuu, prin
magistrale, nu se poate vorbi
nici măcar de o „anvelopă”
pentru situația în care nece-
sarul va crește exponențial…

Evident, nu se pune
problema că autoritățile și

guvernanții nu ar fi avut habar
de acest amănunt! Pentru că
nici o țară din lume nu-și
poate asigura consumul, nici
în cote firești, nici măcar cel
„de avarie”, din aceste de-
pozite, ele fiind stocuri de
completare pentru mo-
mentele de vârf… Nu atât ale
consumului clasic ori indus-
trial, cât mai ales pentru
situația apariției unor con-
sumuri în plus, justificate,
însă, din punct de vedere
comercial. Adică, în sensul în
care, dacă pe piață este
nevoie de un produs urgent,
iar producerea acelei mărfuri
cere mai mult consum ener-
getic, pentru a nu rata opor-
tunitatea de câștiga o nouă
piață, ori a-ți consolida poziția
pe cele deja existente, în acel
moment se poate apela la
aceste rezerve. Dar cam
atât… În rest, dacă nu ges-
tionezi realitatea, lucrurile se
pot finaliza brusc și brutal,
privind în gol și spre de-
pozitele golite, înainte de a fi
tras bine de manetă, și spre
sigiliile solidarității de pe con-
ductele de aprovizionare
continuă…

O țară are nevoie în
mod esențial de o
aprovizionare continuă… Din
export sau din propriile
exploatări… Dar nu poți duce
o națiune de nas că ne putem

juca de-a implicații în
conflagrațiile altora doar pen-
tru ca un lider politic ori vreun
general să-și asigure pos-
turile viitoare, și, respectiv,
tresele, gradele, tinichelele
ori șnururile ce niciodată nu
vor înfrumuseța, nici măcar
atât, mucavaua unei pseudo
uniforme…

Aici avem de a face,
așadar, doar cu un alt mizer-
abil joc de dezinformare…
Similar celor din pandemie…
Doar că, atunci, produsele
„de urgență” erau altele…
Rezultatul însă, banii, comi-
sioanele, finanțările către
aceleași sisteme de stat și
subsisteme de sinecuri, de tip
„stat în stat”, instituționalizate
cel mai adesea sub aceeași
carapace a spolierii, diferă
doar prin „cantitate”…

Am achiziționat un
gaz cu mult prea scump în ra-
port cu „urgența” asigurării
unei pseudo siguranțe ener-
getice… Pentru că, în ter-
meni reali, doar 
livrarea continuă, prin con-
ducte, poate face asta, rez-
ervele acoperind „golurile”,
deficitele, din această
aprovizionare, în general din
cauza unor defecțiuni
tehnice. Și am plătit o factură
uriașă pe care, pesemne,
comisii ulterioare ale unei alte
formule UE, le vor cerceta…

Aidoma facturilor din pan-
demie…

Dincolo de costuri,
însă, cel mai grav este că s-a
jucat o loterie cu încrederea
populației, acesteia fiindu-i
indusă o falsă siguranță…
Aceea că putem fi și noi pe
tabla de șah a celor mari,
chiar dacă în rolul pionului de
sacrificiu…

Cine răspunde pentru
banii irosiți și pentru induc-
erea acestei false siguranțe?
Cine va reteza acest nod al
minciunii prin care s-a contu-
rat mitul înmagazinării
gazelor naturale, la orice preț
– depozitele să fie pline!, și
prezentarea acestor stocuri
(stocuri, nu livrare continuă
pentru un necesar de
funcționare), ca fiind soluția
miraculoasă care poate în-
locui livrarea gazele de
conductă din import?… Chiar
dacă, niciodată acestea nu
au fost luate în considerare
ca putând înlocui sută la sută
importurile. Pentru că nu au
cum, însuși debitul la care 
se poate ajunge, pentru
scoaterea gazelor din aceste
depozite și expedierea pe
mai departe pentru a acoperi
consumurile, este limitat din
punct de vedere tehnic,
neputându-se compara cu
gazul transportat printr-o
magistrală. Depozitele au

rostul lor, ca structuri tehnice
intermediare de livrare, 
fiind gândite prioritar pentru
eventualele necesități tehnice
de urgență, de exemplu,
acoperirea „golurilor” da-
torate problemelor apărute pe
linia magistratelor de 
import, și, uneori, comer-
ciale (acoperirea necesarului
impus de ivirea unei
oportunități de piață externe
pentru o marfă și asigurarea,
temporară, a necesarului en-
ergetic pentru a produce
acea marfă). Pe de altă parte,
nu se pot face nici stocuri ne-
limitate, procesul de depoz-
itare și păstrare în condițiile
tehnice și de siguranță speci-
fice, având, la rândul lui, un
cost.

Or, de ce s-a
mințit?… Ce se urmărește,
de fapt?… Nu cumva 
asigurarea consumului nece-
sar unor unități „relocate” 
din Ucraina?!… Adică, da, 
o anumită siguranță
energetică, dar mereu tot
pentru alții!…

●

Cioburi colorate…Cioburi colorate…

Al. Stănciulescu
Bârda

CCând europenii au
descoperit continentul ameri-
can și l-au ocupat, au găsit
acolo o populație băștinașă
simplă, primitivă, străină de
toate patimile, năravurile și
„valorile civilizației”. Oamenii
de acolo trăiau ca-n „sânul lui
Avraam”. Erau mulțumiți cu
ceea ce le ofereau pământul,
apele și pădurile lor, nu jin-
duiau după teritoriile și
bunurile altora. Aveau aur
mult, pe care-l adunau de pe
văile apelor. Aveau reguli de
comportare simple, bazate
pe respect față de oameni și
de proprietățile lor. Erau niște
oameni cu adevărat fericiți,
trăitori în mijlocul naturii. Erau
încrezători în noii veniți și-i
considerau prieteni și frați.

S-au dus europenii
peste ei, fie că au fost en-
glezi, fie spanioli sau alte
nații. Nu i-au înțeles, nu i-au
respectat. Dimpotrivă. Au
profitat de naivitatea lor.
Fiindcă oamenii aceia nu
cunoșteau valoarea aurului,
europenii au recurs la
înșelătorii și viclenii, ca să le
răpească cantități uriașe. Le-
au oferit cioburi de sticlă
colorată în schimbul aurului.
Localnicii nu cunoșteau sticla
și au socotit acele cioburi
ceva de mare preț. Au scos
din toate cotloanele grămezi

de aur și l-au dat europenilor,
fiindcă aceștia își făceau
reclamă la cioburi. După ce i-
au stors de aur, i-au trecut
prin foc și sabie. Au mai
rămas azi din acele populații
băștinașe grupuri mici, izo-
late, ascunse prin păduri mari
sau în rezervații naturale, ca
niște piese de muzeu.

De multe ori am avut
prilejul să mă gândesc la
drama acelor oameni în ul-
timele decenii. Ceva mă face
să-i asemăn cu unele
popoare europene din vre-
mea noastră și, de ce nu, cu
noi, românii. Mai bine de o
jumătate de veac am jinduit
după Occident și valorile lui.
Ne-am dus cu capul plecat și
cu căciula în mână, atunci
când am avut posibilitatea, și
am rugat Apusul să ne
primească în marea lui „fam-
ilie”. Credeam că l-am prins
pe Dumnezeu de picior, când
ne-am văzut intrați în struc-
turile lui, fie că a fost vorba de
Uniunea Europeană, de
NATO, de parteneriatul
strategic cu S. U. A. Am fost
convinși că vom fi tratați cu
respect, pe picior de egali-
tate. Ne-am angajat că vom
respecta valorile altora,
sperând că și ceilalți vor avea
aceeași atitudine față de ale
noastre. Trec anii și, din
păcate, constatăm că nu este
așa!

Ne-au distrus fabri-
cile, uzinele și combinatele,

„mormanele de fier vechi”, cu
care produceam mărfuri pe
care le vindeam în lumea
întreagă, asigurându-ne că
ne vor aduce aparatură
performantă, de „ultimă oră”.
Azi importăm și ace cu
gămălie de cine știe unde!
Prelucram lemnul din
pădurile noastre și făceam
mobilă căutată în multe țări.
Ne-au bărbierit munții de
păduri și-au cărat lemnul zi și
noapte peste hotare ca să-l
prelucreze ei! Construiam
sonde pentru extracția
petrolului și rafinării în țările
din Orientul Apropiat; astăzi
cumpărăm benzină și
motorină de la țări care n-au
strop de petrol în pământul
lor, dar iau petrolul nostru pe
prețuri de nimic. Avem gaze
în pământ și în mare, dar le
exploatează țări și firme
străine, iar noi importăm gaze
de aiurea. Aveam agricultură
performantă, eram „grânarul”
Europei. Aveam podgorii și
plantații de pomi, exportam
zarzavaturi. La ferma de la
Bârda, spre exemplu, ședeau
la rând TIR-urile din multe țări
europene, inclusiv din Sue-
dia, să încarce mere, pere,
prune, cireșe. De mai bine de
treizeci de ani plantația a
rămas a nimănui, teren de
pășunat, apoi pepinieră de
mărăcini, pârjolită cel puțin o
dată pe an. În piețe și maga-
zine găsești mere din Italia,
din Polonia, struguri din Africa

de Sud, fasole din Egipt, us-
turoi din Turcia etc. Numai de
la noi nimic! Aveam animale,
atât în mediul privat, cât și în
cel de stat. La Berecsău în
Banat aveam cel mai mare
abator din Europa cu ferme
proprii. Ne-au adus „prietenii”
pesta porcină și milioane de
porci i-am distrus. Cumpărăm
carne de la ei. Acolo nu e
pestă! Am avut păsări în
ferme și la particulari. Ne-au
adus pesta aviară și ne-au
distrus tot ce aveam.
Cumpărăm de la ei. La ei nu
e pestă!

Ne disprețuiesc
familiile noastre formate din
bărbat și femeie, așa cum ne-
am pomenit din moși-
strămoși, cum a lăsat
Dumnezeu rânduit și ne
impun „familii” formate din
bărbați sau din femei. În acte
copiii nu mai au „tată” și
„mamă”, ci „părinte 1” și
„părinte 2” sau, așa cum am
văzut noile certificate, nu mai
au sărmanii nici tată, nici
mamă!

Eram un popor cu
bun-simț și bună-cuviință, cu
rușine și respect față de oa-
meni, cu frică de Dumnezeu.
Aiurea! De la grădiniță tre-
buie învățați copiii
curvăsăritul de performanță!
Aveam religia noastră și
credința noastră cu toate val-
orile ei. Pe toate căile trebuie
subminată, compromisă,
batjocorită, ca ceva învechit,

depășit, periculos. Aveam
sărbătorile noastre și tradițiile
legate de ele. Nu mai avem
voie să vorbim de Crăciun și
de Paști, ci doar de „sărbători
de iarnă”, de „sărbătoarea
iepurașului”, ca să nu se
simtă jicniți cei de altă
credință! Avem însă datoria
să facem reclamă, să
promovăm în școli
Halowenul, o „sărbătoare”
dedicată diavolului și slugilor
lui. Portul nostru național,
tradițional, atât de frumos,
trebuie aruncat la coș. E la
modă minijupul, cracii goi,
cerceii la buric, la nas, tatua-
jele cât mai trăsnite. Horele și
doinele noastre trebuie uitate.
„Muzica nouă”, trebuie să le
ia locul. Musai! Bubuiturile,
țipetele, scălâmbăielile cât
mai dezmățate, atmosfera de
infern, asigură distracția tiner-
ilor noștri moderniști. Ne
impun să ne abandonăm
hrana obișnuită și să
mâncăm lăcuste, viermi,
țânțari și alte gângănii! Ex-
emplele pot continua!

Mă întreb și vă în-
treb? Nu cumva dăm și noi
aurul și Apusul ne dă cioburi
de sticlă colorată?!

●


