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„Eu nu prea cred că există 

poeţi, cred că există poezie.”

- Nichita Stănescu

Informație, opinie și atitudine publicistică

„Brandurile” care ne sufocă: de la mărcile „Brandurile” care ne sufocă: de la mărcile 

comerciale la simbolistica masonicăcomerciale la simbolistica masonică

Cezar 
A. Mihalache

SSă nu fim naivi! Îm-
potriva mărcilor româneşti nu
se duce doar o luptă
comercială de preluare, aca-
parare sau absorţie, ci una de
înlăturare efectivă a acestora.
Pentru că mărcile fac parte din
tezaurul unei naţiuni, având
meritul de a transfera pentru
generaţiile viitoare o anumită
compoziţie istorică, o tradiție
dar şi o simbolistică deloc
neglijabile ca mesaj. Astfel,
dincolo de valenţele ei comer-
ciale, marca constituie şi o
formă de definire a identităţii
româneşti contemporane.

Până acum, lupta a
fost preponderent îndreptată
împotriva filonului istoric. Ne-
au fost demolate monu-
mentele, ne-au fost schimbate
numele de străzi, ni s-a interzis
celebrarea Eroilor Neamului, în
vreme ce ni s-au băgat pe gât
sărbătorile altora. Şobolanii
iredentismului au ros cu în-
crâncenare la temelia pilonului
istoric al neamului românesc şi
al devenirii noastre. Doar-doar
ne-om prăbuşi... S-a încercat
dezagregarea fundamentelor
culturii naţionale prin vulgaris-
mele şi limbajul ireverenţios al
feluriţilor „eseişti” trompetişti
post-decembrişti, detractori de
limbă ce ne-au ironizat nu
numai moştenirea spiritua-
lă, desfiinţându-ne „luceferii”
poeziei, titanii prozei  ori sim-
bolistica baladelor fundamen-
tale, ci au şi invadat spaţiul
literar cu scriitura searbădă a
unor scribălogi ce nu-şi vor
depăşi niciodată statutul de
simplii autori. Căci, înjurând
doina limbii române, ironiozând
valenţele fundamentale ale
neamului ori exagerând acele
neajunsuri specifice oricărui
neam, acesti indivizi (care se
identifică de la sine putere cu
literatura contemporană, dar
din a căror „operă” nu se poate
cumula ceva valoros nici
măcar cât să umpli paginile
unei broşuri despre istoria liter-
aturii de la 1990, „anul sertaru-
lui”, până la vremurile
maculaturii de acum) nu vor
atinge nicicând statutul de
„scriitori”. Ei vor rămâne doar
simpli autori care, e drept, sug
la ţâţa simbriei de literaţi cu
acte.

În acest plan, 
al dezagregării fiinţei naţionale,
asistăm acum şi la accelerarea
procesului de eliminare al
mărcilor româneşti. Este un
linşaj (mai mult al funda-
mentelor, decât al reperelor
comerciale) care a urmat
limitării dreptului firmelor de a
mai purta în denumirile lor
identităţile „românesc” şi

„naţional”, dar şi acţiunilor de
supralicitare a utilizării limbii
engleze „comerciale” (inclusiv
prin generalizarea examenelor
de competenţă în această
limbă la orice nivel educaţional,
în vreme ce examenele de
cunoaştere a limbii române au
devenit tot mai străvezii).  Am
crescut deja generaţii al căror
bagaj de limba română s-a
redus masiv. Am crescut
generaţii cărora le-am dat de
înţeles că engleza dar şi limbile
ţărilor în care au emigrat
părinţii lor după un colţ de
pâine sunt mai presus decât
însăşi limba maternă, cea care
nu le este suficientă pentru a-şi
asigura cele necesare traiului
de zi cu zi. Sub această
marotă s-au format tinerii de
azi, cu o română devenită mi-
jloc minimal (şi temporar) de
exprimare, o cenuşăreasă
menită doar a-i ajuta la re-
ceptarea, învăţarea şi, sub
motivaţiile necesităţilor eco-
nomice, aprofundarea altor
limbi.

Primele dar şi cele nu-
meroase mărci vizate de pro-
cesul de înlăturare au fost, ce
stranie coincidenţă!, cele care
stăteau în calea intereselor şi
influenţelor comerciale (şi nu
numai!) ungureşti. A dispărut
până şi brandul handbalului
românesc, „Oltchim”, un sim-
bol al izbânzilor, măcar pe plan
sportiv, împotriva echipelor
maghiare (iar pe linia „bran-
durilor” sportive care au fost
dezagregate poate şi pentru că
au dus numele ţării mult prea
departe, se regăsesc multe
alte nume de echipe, în locul
acestora rămânând doar suro-
gate, mai ales prin eşaloanele
inferioare, evident cu nume
„englezite”).

După ce au fost
înlăturate aceste „branduri”,
acum sunt eliminate ultimele
mărci care, deşi lipsite de
peste două decenii de un
protecţionism real (al denu-
mirii, dar şi al produselor în
sine), au reuşit să mai reziste
pe meterezele interne. Iar ca
mărci strict comerciale, simpla
enumerare a ceea ce a fost
deja preluat şi/sau înlăturat îţi
dă cu adevărat fiori (iar acum
sunt pe cale de înlăturare alte
mărici, precum „LaDorna”,
care devine „aceeaşi reţetă
tradiţională sub numele de
„President”, dar şi celebrul
„Napolact”.

Veneticii ne atacă din
toate părţile, ne restrâng între
graniţele pe care voiesc ei a ni
le trasa. Au început cu reperele
culturale, prin atacul detracto-
rilor de limbă şi literatură, au
continuat cu mazilirea
„comercială, dar nu sunt de-
parte nici de a ne impune şi noi
„branduri” de limbă (prin

avansare maghiarei pe o
poziţie cel puţin egală cu limba
română), dar chiar şi de... ţară
(prin manipularea unor
iniţiative civice de redenumire
a ţării drept „Dacia”). Suntem
în faţa unui atac îndreptat îm-
potriva a tot ce este românesc.
Ţigani sub amenintarea unor
amenzi uriaşe forţează im-
punerea apelativului de „rom”.
Pentru că, într-o ţară în care
parte din populaţie se
gândeşte la posibila schimbare
a numelui, nu va fi de mirare ca
peste câţiva ani, pe fundalul 
de clasică impasibilitate,
ignoranţă şi manipulare, „romii”
să emită pretenţii asupra nu-
melui de România (dacă e
nevoie, chiar şi cu doi de „r”!).

Ba, mai nou, asistăm
şi la rebrenduirea masonică a
ţării! Mai ales după ce membrii
CSM au dat liber judecătorilor
să intre în masonerie (de fapt,
erau acolo, dar nu-şi puteau
lăfăi „şorţurile” în public!) acum
suntem puşi şi în postura de
spectatori ai manifestării
naţionale de oficializare 
şi permanentizare a
cvasiprezenţelor masonice.
Asta şi graţie participării deloc
extraordinare a premierului
României la o gală masonică,
acesta girând practic pre-
mierea de către masonerie a
valorilor naţionale ale ţării. O
masonerie care nu acaparează
doar personalităţile contempo-
rane, pe care le momeşte prin
premiile deloc neglijabile, dar şi
pe cele aparţinând Panteonu-
lui Naţional! Valori pe care,
grație „bunăvoinței” Academiei
Române (care a cedat locul ei
de jurijare către o lojă
masonică, permițând şi denu-
mirea premiilor după
personalităţile tezaurului nos-
tru naţional) le include în pro-
priul panteon de lojă.

Or, mai sunt atât de
puţine lucruri de apărat în
această ţară încât chiar nu ne
vom mai putea disculpa la
judecata urmaşilor că nu le-am
vegheat căci nu le-am fi putut
cuprinde pe toate! Sunt din ce
în ce mai răsfirate aceste
repere încât, dacă lăsăm lu-
crurile să se deruleze în linia
celor 23 de ani trecuţi, în
curând, nu vom mai avea ce să
apărăm. Poate nici măcar
mormintele strămoşilor din
cimitirele în care se găsesc ul-
timele monumente ale neamu-
lui. Pentru că venticii şi
detractorii nu vor lăsa să mai
fie al nostru nici măcar
pământul mormintelor şi ne vor
smulge şi crucile pentru a fi
siguri că ne șterg din istorie.

●

Viorel
Roman

JJumătate din ajutorul
social din întreaga lume se
acordă în Europa! Acolo
unde trăiesc șapte procente
din populaţia globului, o zonă
care produce circa o pătrime
din mărfurile şi serviciile din
lume. După introducerea
monedei unice, euro, salariile
au crescut smnificativ: în
Italia cu 35 la sută, în Franţa
cu 27 de procente, în Spania
cu 25 la sută, iar în Germania
cu doar cinci la sută! Pensia
se cifrează în Grecia 96 de
procente din salariu, în
Spania 82 la sută, Italia 68 de
procente, Franţa 52 la sută,
Germania 39 la sută.
Creşterile se fac pe seama
bugetelor căpuşate mai mult
decât volumul impozitelor,
aşa că state cu familii bogate
sunt falimentare, iar familiile
sărace se bucură de un stat
puternic. După datele Băncii
Centrale Europene, condusă
de italianul Mario Draghi,
averea medie a familiei Gre-
cia 101.900 euro, Franţa
113.500, Spania 182.700,
Cipru 266.900 euro, iar în
Germania este de numai
51.400 euro. În schimb,
șomajul tinerilor germani se
ridică la doar șapte la sută, în
timp ce la greci vorbim de 60
la sută, iar la spanioli 50 la
sută.

Aceste cifre le are în
faţă d-na Angela Merkel când
statele PIIGS cer ajutor fi-
nanciar! Ba, mai este
câteodată şi şantajată cu vina
războaielor mondiale pier-
dute. Iar presa exotică din
Grecia şi România pretinde
că Berlinul le datorează 160
respectiv 20 de miliarde euro
din vremea războiului.

Manifestaţiile contra
d-nei Merkel, cu mustaţă a la
Hitler în uniforma Partidului
Naţional-Socialist al Muncito-
rilor Germani sunt spontane,
nu-s înscenate, dar foarte
bine mediatizate. Cine caută
pe goole numele Merkel &
Hitler găseşte trei milioane de
documente, foarte multe în
română.

Antigermanismul, pe
lângă antisemitism devine o
formă de antimodernism?
Ce-i de făcut? Să se facă or-
dine în UE ca sub Bismarck
şi Hitler? Să devină Merkel o
cancelară de fier, ca Mar-
garet Thatcher? Să se com-
penseze, fără condiţii,

căpuşarea şi lipsa de
disciplină finanaciară a
PIIGS? Să iasă Germania din
zona euro şi să lase sudul,
estul UE ruşilor, anglo-sax-
onilor, inflaţiei, conflictelor?
Să se accepte o monedă
euro Nord/ protestantă, un alt
euro Sud/ catolic și un euro
Est/ greco-ortodoxă? Să
devină Germania serviciul
social al UE (pentru țigani,
dar și al lumii, pentru africanii
și asiaticii care forţează
graniţele unde pot?

Ce să facă d-na
Merkel în al treilea mandat de
cancelar, după alegerile din
septembrie? Educată în RDG
în spiritul tatălui, preot protes-
tant, ea continuă şi profită de
politica cancelarului Gerhard
Schröder: un ajutor social
condiţionat, o Agenda 2010 şi
o politica externă germană
care se fac la Berlin. E sufi-
cient?!

Elita germană nu are
o viziune privind depăşirea
stagnării din UE. Ea vrea
competitivitate în lumea
globalizată şi cere ca toţi să
facă la fel. Oricum, criza e
doar un aspect minor al
eşecului din 1989, când s-a
ratat refacerea unităţii
creştine şi a început un blocaj
spiritual şi material de durată.
Din imperiile de la anul 0 a
supravieţuit numai Imperiul
Roman, Sfântul Imperiu
Roman de Naţiune Germană.
Acum, cu EU-Acquis se
speră depăşirea atât a defici-
tului de unitate creştină, cât şi
cel, atât de evident, denumit
deficit de democraţie printr-o
constituţie. Până atunci, totul
se mărgineşte la tratate între
guverne care vizează în
primul rând moneda euro,
aşa că în UE nu se mai vede
pădurea de copaci.

Criza, și blocajul ac-
tual vor continua până când
nu se va realiza unitatea
creştină de la Vancouver la
Vladivostoc şi Europa unită
va avea o constituţie unică,
care să se bazeze pe
experienţa a două milenii de
civilizaţie şi cultură, la în-
demâna tuturora - literatura
clasică greco-romană, biser-
ica universală şi dreptul
roman - model de civilizaţie
pentru întreaga lume. 

●

Europa d-nei...Europa d-nei...
Merkel!Merkel!
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Re-revizuirea Constituției României în favoarea Ungariei!Re-revizuirea Constituției României în favoarea Ungariei!

Gheorghe
Funar

ÎÎn ziua de 19 iunie
a.c., Comisia pentru revizuirea
Constituţiei a votat textul
Proiectului de Lege vizînd
modificarea şi completarea
Legii fundamentale a
României. S-a înregistrat o
singură abţinere de la vot, a
reprezentantului U.D.M.R., iar
parlamentarii din partea P.D.L.
şi P.P.-D.D. s-au retras din
Comisie. Reprezentanţii P.D.L.
sînt nemulţumiţi de sfidarea de
către Comisia pentru re-re-
vizuirea Constituţiei a rezultat-
ului referendumului naţional
din anul 2009 vizînd Parla-
mentul unicameral, cu cel mult
300 deputaţi şi senatori. Parla-
mentarii Partidului Poporului
Dan Diaconescu (P.P.-D.D.) au
părăsit lucrările Comisiei, fiind
nemulţumiţi de respingerea în
totalitate a amendamentelor
propuse şi de faptul că se
acţionează pentru o nouă
Constituţie, îndreptată îm-
potriva Poporului Român şi a
României. Singurii care sînt
extraordinar de mulţumiţi sînt
conducătorii Ungariei şi
reprezentanţii U.D.M.R., care
şi-au atins obiectivele, respec-
tiv:

1. Crearea cadrului legal pen-
tru obţinerea autonomiei terito-
riale a Ardealului.
2. Arborarea legală a drapelu-
lui Ungariei şi a steagului un-
guresc al Ardealului (aşa-zisul
steag secuiesc) pe instituţiile
Statului Român, în peste 1.000
de localităţi din România.
3. Introducerea dreptului de
veto al Consiliilor naţionale şi
locale ale minorităţilor etnice
împotriva autorităţilor delibera-
tive şi executive ale Statului
Român şi Poporului Român. 

Toți reprezentanţii
U.D.M.R. în Parlamentul de la
Bucureşti joacă teatru şi fac pe
nemulţumiţii pentru că s-au
respins, de către Comisia pen-
tru revizuirea Constituţiei, două
dintre pretenţiile lor, la care zic
că ţin tare mult, adică:

1. Să scrie în textul Legii fun-
damentale a României că în
baza unei legi speciale va fi re-
glementat statutul anumitor
ţinuturi unde există mai mulţi
unguri sau pelicani. Liderii
U.D.M.R. dau ca exemple aşa-
zisul Ţinut Secuiesc şi Delta
Dunării, unde Ungaria şi un-
gurii au obţinut numeroase şi
întinse proprietăţi.
2. Introducerea limbii ungare
ca limbă regională în Ardeal şi
în Bucureşti, care este a doua
capitală din lume (după Bu-
dapesta) unde trăiesc cei mai
mulţi etnici maghiari.

Pentru cei care au
acordat atenţie şi au urmărit
procesul ultrarapid de
adoptare a propunerilor pentru
noua Constituţie a României
este limpede că scopul princi-
pal îl constituie satisfacerea
pretenţiilor Ungariei şi a
stăpînilor străini ai ţării noastre.

Acest obiectiv al
Comisiei pentru revizuirea
Constituţiei a fost ocolit cu
multă abilitate în mass-media,
prin canalizarea discuţi-
ilor pe alte teme, 
respectiv: republică sau
monarhie; republică
prezidenţială sau semi-
prezidenţială; limita-
rea atribuţiilor preşedinte-
lui României; consecinţele
moţiunilor simple; imunitatea
parlamentarilor; sancţionarea
migraţiei senatorilor şi
deputaţilor; includerea unei
steme a monarhiei pe drapelul
Republicii România;
componenţa şi modul de
alegere în Consiliul Superior al
Magistraturii (C.S.M.) etc. 

Este evident că la re-
vizuirea Constituţiei, ordonată
pentru anul 2013, nu s-au adus
modificări şi completări privind
aspectele de: dezvoltare eco-
nomico-socială a României;
valorificarea în Interes Naţional
a uriaşelor bogăţii naturale ale
Poporului Român; interzicerea
vînzării pămîntului strămoşesc
la străini; creşterea nivelului de
trai al populaţiei; drepturile şi
libertăţile fundamentale ale
cetăţenilor, neadmiţîndu-se nici
măcar dreptul la demnitate,
primul dintre drepturile omului
care este înscris în toate
Constituţiile ţărilor europene.

Comisia pentru re-
vizuirea Constituţiei, condusă
de senatorul Crin Antonescu
(profesor de Istorie la liceu şi
muzeograf) a recurs la tot felul
de tactici şi tehnici de lucru
pentru ca, în mare viteză şi
prin nebăgare de seamă, să fi-
nalizeze textul proiectului de
lege, care a fost amînat pentru
luna septembrie a.c., la dezba-
teri în Senat. De ce s-a recurs
la această amînare? Pentru ca
Poporul Român să nu afle că
s-a pus la cale re-revizuirea
Constituţiei României în
favoarea Ungariei, asigurîndu-
se cadrul legal pentru
dezmembrarea teritorială a ţării
noastre şi pierderea Ardealului
şi a altor provincii istorice
româneşti! Preşedintele
Comisiei pentru revizuirea
Constituţiei, senatorul Crin An-
tonescu, a declarat (în 11 iunie
a.c.) următoarele: „Cele mai
importante opţiuni au fost arun-
cate în dezbatere. Nimeni nu
ţine la secrete, nu doreşte să
găsească soluţii pentru re-
vizuirea Constituţiei, în spatele
uşilor închise, pe sub masă
sau prin înţelegeri de culise.
Cred că înţeleg toţi că re-
vizuirea Constituţiei nu este un
act legislativ şi politic banal sau
uzual“. 

Vorbe... vorbe... vorbe.
Faptele îl contrazic pe domnul
Crin Antonescu, iar textul
pregătit de Comisie pentru re-
revizuirea Constituţiei
reprezintă un pericol uriaş pen-
tru România, pentru Poporul
Român şi viitorul său în Vatra
Strămoşească! 

Textul votat de
Comisia pentru revizuirea
Constituţiei României consti-
tuie o bombă cu efect întîrziat
pentru Uniunea Europeană!
Imperiul botezat Uniunea
Europeană va fi aruncat în aer

de către Ungaria în complici-
tate cu conducătorii alogeni ai
României prin:  legalizarea au-
tonomiilor teritoriale pe criterii
etnice; introducerea drepturilor
colective pentru minorităţile et-
nice; acordarea dreptului de
veto al minorităţilor etnice îm-
potriva instituţiilor statelor în
care trăiesc. Probabil, canicula
din Bucureşti i-a făcut pe
komisarii din Comisia de la
Veneţia să nu observe „dina-
mitarea“ Uniunii Europene de
către autorităţile de la Bu-
dapesta şi Bucureşti. 

În mod normal,
Comisia pentru re-revizuirea
Constituţiei trebuia să ia în
discuţie şi să voteze nu-
meroasele amendamente, la
care se adaugă cele peste
7.000 de propuneri inventari-
ate de Forumul constituţional,
în ordinea articolelor din actu-
ala Lege fundamentală. În fapt,
s-a aplicat tactica celebrului
criminal evreu Vladimir Ilici
Lenin, unul dintre „părinţii“
marxism-leninismului (gîndit,
scris şi aplicat de alţi evrei):
„Un pas înainte, doi paşi
înapoi“. Cînd s-a ajuns spre fi-
nalul textului Legii fundamen-
tale şi al dezbaterilor, Comisia
de revizuire a revenit la primele
articole din Constituţie şi a
admis amendamentele Un-
gariei şi ale U.D.M.R., respec-
tiv:

1. La articolul 6 - „Dreptul la
identitate“ au fost adăugate
următoarele două amenda-
mente:

a) „Reprezentanţii legali ai
minorităţilor naţionale pot
înfiinţa, potrivit legii privind
statutul minorităţilor naţionale,
organe proprii de decizie şi ex-
ecutive, cu competenţe privind
dreptul la păstrarea, dez-
voltarea şi exprimarea
idenţităţii lor.“
b) „Deciziile autorităţilor pub-
lice centrale şi locale se vor lua
după consultarea cetăţenilor
aparţinînd minorităţilor
naţionale, cu privire la
păstrarea, dezvoltarea şi expri-
marea identităţii lor etnice, cul-
turale, lingvistice şi religioase.“

Nu există o Lege
privind statutul minorităţilor
naţionale! Cu toate că nu
există o asemenea lege ea a
fost înscrisă în textul de re-
vizuire a Constituţiei.  Este
cunoscut că, Ungaria şi
U.D.M.R. au pregătit, timp de
12 ani, un proiect de lege
privind statutul minorităţilor
naţionale care să asigure
obţinerea autonomiei culturale
şi teritoriale a Ardealului.
Proiectul de lege a fost însuşit
de Guvernul Tăriceanu, după
ce acesta a renunţat la religia
ortodoxă şi s-a dus la Bu-
dapesta unde a trecut la religia
catolică. Datorită sena-
torilor P.R.M., susţinuti la vot
de reprezentanţii P.S.D. şi P.C.,
în ziua de 25 octombrie 2006,
a fost respins în Senatul
României proiectul de lege
privind statutul minorităţilor
naţionale. Pentru proiectul de
lege al Ungariei vizînd autono-
mia teritorială a Ardealului au

votat senatorii P.N.L. şi P.D.L.
Senatorii U.D.M.R. (vreo 7) au
părăsit sala Senatului atunci
cînd a fost acceptat amenda-
mentul P.R.M. vizînd elim-
inarea capitolului V
„Autonomia culturală“. Amen-
damentul U.D.M.R., care a fost
admis recent de către Comisia
pentru revizuirea Constituţiei,
acordă pentru prima dată în
Europa dreptul minorităţilor să-
şi constituie, pe banii populaţiei
majoritare, organe proprii de
decizie şi executive pe criterii
etnice. 

Acelaşi amendament
al U.D.M.R. va institui dreptul
de veto al minorităţilor etnice în
Statul Român! Fără con-
sultarea şi aprobarea scrisă a
Consiliilor naţionale şi locale
ale tuturor minorităţilor etnice:

* Preşedintele României nu se
poate adresa Parlamentului cu
mesaje şi nu are voie să
decidă referendumuri.
* Parlamentului României i se
interzice să ia în discuţie un
proiect de lege sau propunere
legislativă.
* Guvernului României i se in-
terzice să adopte proiecte de
legi, ordonaţe de urgenţă şi
hotărîri.
* Consiliile judeţene şi Consili-
ile locale nu pot să ia în
discuţie şi să adopte hotărîri.
* Primarii şi preşedinţii Consili-
ilor judeţene nu au voie să dea
dispoziţii.
* Şefii instituţiilor publice cen-
trale şi locale trebuie să ceară
şi să obţină acordul scris al
reprezentanţilor Consiliilor
minorităţilor etnice, inclusiv
pentru ocuparea unui post de
portar.

Admiterea cu atîta
uşurinţă şi iresponsabilitate a
amendamentelor Ungariei şi
U.D.M.R. la articolul 6 
din Constituţia României
dovedeşte că parlamentarii din
Comisie nu au citit şi nu
cunosc proiectul de lege
privind statutul minorităţilor et-
nice, aflat la Parlament din
anul 2005. Alţi trădători ai Nea-
mului Românesc, unii cu statu-
tul de deputat sau senator,
caută să-i liniştească şi să-i
păcălească pe români
susţinînd că amendamentele
U.D.M.R. admise la Comisie
vor fi respinse în plenul Senat-
ului şi al Camerei Deputaţilor.
Ele trebuiau respinse de către
Comisia pentru revizuirea
Constituţiei. Regula în Parla-
ment este următoarea: amen-
dametele admise în Raportul
Comisiei nu se mai discută în
Plen, decît la cererea expresă
şi motivată a unui parlamentar
sau Grup parlamentar. Logică
pare întrebarea: de ce au fost
admise, în doar cîteva minute,
amendamentele Ungariei şi
U.D.M.R.? Este evident, din
nou, că există o înţelegere
între liderii U.S.L. şi U.D.M.R.
împotriva Poporului Român şi
a României!
2. La articolul 12 - „Simboluri
naţionale“ s-a admis şi introdus
un alineat 5 cu următorul text:
„Minorităţile naţionale îşi pot
folosi în mod liber, în spaţiul
public şi privat, propriile sim-

boluri naţionale care reprezintă
identitatea lor etnică, culturală,
lingvistică şi religioasă.“ Ca ur-
mare, pe lîngă drapelul
României, vor fi arborate la
Parlament, Guvern, Palatul
Controceni, pe instituţiile pub-
lice, în birouri şi în sălile de
clasă, încă 18 drapele la care
se adaugă multe steaguri, in-
clusiv şi, mai ales, drapelul Un-
gariei şi steagul unguresc al
Ardealului. România şi românii
vor ajunge de rîsul Europei şi
al lumii. Probabil că, măcar
acum, înţeleg românii de ce
Guvernele Tăriceanu, Boc, Un-
gureanu şi Ponta au tolerat
arborarea ilegală a drapelului
Ungariei, a steagului cu stema
Ungariei Mari şi a steagului un-
guresc al Ardealului (aşa-zisul
steag al Ţinutului Secuiesc).
Textul amendamentului admis
al Ungariei şi U.D.M.R.
confirmă acceptarea de către
preşedintele P.N.L., Crin An-
tonescu, la Congresul liber-
alilor, a cadoului otrăvit oferit:
steagul unguresc al Ardealului,
la care beneficiarul a declarat
că ţine tare mult.

În ziua de 11 iunie a.c.,
Zsolt Nemeth, secretar de stat
în Ministerul de Externe de la
Budapesta, a declarat la
încheierea Conferinţei Perma-
nente Maghiare următoarele:
„Cetăţenia, administraţia
regională, dreptul de a folosi
propria limbă şi propriile sim-
boluri, precum şi educaţia sînt
cele 4 aspecte care au impact
asupra vieţii comunităţilor
maghiare din străinătate şi pe
care va pune accent politica
externă a Ungariei“...“Este re-
confortant faptul că, în ultimele
luni, disputa tensionată privind
folosirea stegului secuiesc a
fost practic rezolvată cu o vic-
torie!“ Guvernul de la Bu-
dapesta este optimist şi speră
că amendamentul respins de
Comisie privind recunoaşterea
limbii ungare ca limbă
regională în România va fi
admis în Plenul Senatului şi al
Camerei Deputaţilor de la
Bucureşti. Indicaţiile preţioase
de la Budapesta au fost bine
primite şi îmbrăţişate de
preşedintele Comisiei pentru
revizuirea Constituţiei şi, după
doar două zile, el a impus să
se revină la articolele 1, 6 şi 12
unde au fost apoi admise
amendamentele Ungariei şi
U.D.M.R. împotriva Poporului
Român.
3. La articolul 1 - „Statul
Român“, după alineatul 1 s-a
introdus următorul text:
„România recunoaşte rolul is-
toric în constituirea şi modern-
izarea statului român al Casei
Regale, al minorităţilor
naţionale, al Bisericii Ortodoxe
şi ale celorlalte culte reli-
gioase.“ Ca urmare, la Bu-
dapesta şi în Ungaria este
mare bucurie. Guvernul Orban
are ca prioritate, în politica
externă, să influenţeze politi-
cile vecinilor Ungariei la nivel
constituţional. 

Singura ţară unde s-
au făcut paşi uriaşi în favoarea

Ungariei este România!

●
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Constituția și trucajele politicianisteConstituția și trucajele politicianiste

Aurel
Brumă

SSunt cinici, gomoși,
pivotanți conform antrenamen-
tului aruncărilor în coșul per-
sonal a tot ce se poate extrage
din sărăcia tot mai
generalizată. Acești hackerii
din politichie își europenizează
jocul de-a alba-neagra într-o
tot mai atlantică submersie de
orgolii analfabete care, prin
repetiție, ar putea fi și credibile
pentru o lume mult prea
ocupată cu propria
supraviețuire. Regionalizarea,
ca sursă a unui pot financiar
meteorizat de bruxellezi, se
face în ritm de dat la gioale,
pupături, impresii și compresii,
ministrul însărcinat refuzând să
avorteze până la clarificarea
juridică a paternității plodirii
acestei inutile reconstrucții în
exces a șandramalei adminis-
trative autohtone. 

Te apucă apoplexia
citind bâlbâielile din textul de
înnoire a Constituției, acolo
unde președintele de regiune
apare și dispare, este mic și-
apoi e mare, grăbind un exper-
iment care, în condițiile actuale
ar trebui amânat pentru cel
puțin cinci ani de după apariția
formei înnoite a Constituției eu-

ropene (în condițiile în care
această comunitate nu va eșua
prin imperialitatea spre care se
îndreaptă).

Mult mai pragmatici,
pe un scenariu al șantajului
bine orchestrat și  atent am-
balat în culori pacifice,
udemeriștii reușesc să
propună pentru Constituția
revizuită câteva amenada-
mente aparent logice (pentru o
democrație de construcție
maghiară) care, puse în
practică și susținute
constituțional vor asigura
mișcarea următoare către o
federalizare statală, enclava
HARCOV ajungând o Mică Un-
garie enclavizată într-un terito-
riu românesc. Căci ce altceva
se poate dezvolta din, citez: «
Art.12.- (5) Minorităţile
naţionale îşi pot folosi în mod
liber, în spaţiu public şi privat
propriile simboluri naţionale
care reprezintă identitatea lor
etnică, culturală, lingvistică şi
religioasă».  Lipsește de aici
precizarea privind insemnele
naționale obligatorii, cele ale
României, la care se poate
continua, cu adăugirea  cerută
de udemeriști și «folosirea de
către minoritățile naționale în
spațiul public și privat  a pro-
priile simboluri naţionale care
reprezintă identitatea lor

etnică, culturală, lingvistică şi
religioasă». Dacă această pre-
cizare (generoasă) ar fi
eludată, nenumăratele prece-
dente vor acutiza orgoliile au-
tonomiei totale, eludarea
suveranității statului român
putând fi ușor susținută în
instanțele juridice
internaționale (căci se va
ajunge și aici) prin tocmai
acest aparent nevinovat și
pașnic paragraf. Repet, graba
parlamentarilor de a schimba
Constituția din forma de până
acum este o acțiune de
mămăligă pripită care nu va
nutri interesul general al
populației majoritare,
așteptările de fond ale aces-
teia.

Pe aceleași conducte
de șmecherie politicianistă,
abuzivă, se înscrie și
”recondiționarea”  unui seg-
ment din Art. 135, al. 2 (d) :
«(2) Statul trebuie să asigure:
d) exploatarea resurselor natu-
rale, în concordanţă cu intere-
sul naţional;» Comisia
parlamentară pentru
Constituție propune o altă
formă a textului: « d) ex-
ploatarea resurselor de pro-
ductie in conditiiile de maxima
eficienta economica si cu acor-
darea accesului nediscrimina-
toriu tuturor celor interesati;»

Dispare deci clar și la
vedere interesul național în ex-
ploatarea resurselor ce fac
parte integrantă din averea
comună a tuturor cetățenilor
din România, formularea
aparent pașnică deschizând
din plin și foarte în larg porțile
unor mari noi găuri în valorile
țării. 

Ceea ce, spre exem-
plu, n-a reușit să facă Traian
Băsescu și aliotmanul său
politic: punerea în exploatare,
pe bază de cianuri, a
minereurilor din zona Roșia
Montană sau exploatarea
gazelor de șist – toate acestea
devin posibile și stau la lati-
tudinea guvernanților, fără nici
un pericol de oponență din
partea apărătorilor ”interesului
național” care a dispărut din
cestiune. Banii din intermedier-
ile amânate cu trusturile dis-
criminate sau cum or mai fi vor
fi primiți, împărțiți de băieții cei
buni, cei deștepți, cei
șmecheri. Interesul național va
fi înlocuit constituțional de in-
teresul nediscriminatoriu al
clientelei politice și așa mai de-
parte.

Sunt, desigur, și alte
aparente și banale mine per-
sonale cu explozie dirijată prin
textele propuse ca alternative
la cele vechi ( surplusul de

imunitate a parlamentarilor,
eliminarea arbitrajului căpoșilor
de la Curtea Constituțională,
etc) de care, dacă nu vom ține
seama, ne vom asuma
urmările acestor aberații (în
sine devieri flagrante de la
esența democrației reale). De
aici, ca necesitate imediată, fie
1/ determinarea, prin pre-
siunea societății civile, a
amânării propusului referen-
dum până la restaurarea
coerentă și cu frică de viitor a
textului de Constituție, fie 2/
mărirea termenului de dez-
batere publică a modificărilor
de Constituție cu cel puțin
două trimestre, timp în care,
cum vinul nou cu prea multă
drojdie, li se vor așeza ceva
mai în clar prioritățile și parla-
mentarilor noștri care
suprapopulează fotolii plătite
din buzunarul nostru. Iar dacă
cineva dintre noi poate da ex-
emplul unui parlamentar care
și-a consultat electoratul cu
privire la ce anume ar trebuie
schimbat din Constituție
înseamnă că avem un ”drept”
între atâția (500) beneficiari de
bani mulți pe minte indecis
folosită.

●

Sodoma și Gomora vremii noastreSodoma și Gomora vremii noastre

Al. Stănciulescu
Bârda

CCeea ce se petrece
zilele acestea în parlamen-
tul țării e de plâns! Nu poți
crede că oamenii pe care
noi i-am ales ca fiind cei mai
buni dintre noi, cei mai
morali, cei mai plini de
dragoste față de neam și de
țară, să ne pregătească o
lege, care să-i facă pe
părinții, moșii, strămoșii
noștri și pe toți oamenii de
bine din toate timpurile,
călători pe acest pământ, să
se zvârcolească în mor-
mânt. Simți cum îți zgârâie
creierii numai gândul că, în
curând, rușinea-rușinilor se
va lăfăi pe străzi, pe
ecranele televizoarelor, se
va vorbi de ea în școli, va
perverti sufletele nevino-
vate, va pretinde să benefi-
cieze de însăși Taina Sfintei
Cununii. Parlamentarii noștri
vor să înscrie în cartea de
temelie a neamului,
Constituția țării, ceea ce ți-e
rușine să și pronunți cu
aceeași gură cu care înalți
rugăciune lui Dumnezeu, cu
aceeași gură cu care
mănânci pâinea cea de
toate zilele. Parlamentarii
noștri, în numele civilizației
și democrației, vor ca, în
mod legal, Ion să se însoare
cu Gheorghe și Marița cu
Joița. Dumnezeule, cum
poți să ne mai rabzi?!

Atâtea probleme are
țara, cu atâtea suferințe și

nevoi ne confruntăm, iar
baba se machiază la
oglindă! Cancerul și alte boli
fără leac seceră mii și mii de
vieți, tuberculoza, boala
sărăciei și a mizeriei, se
întinde ca râia, spitalele
sunt tot mai puține, medicii
buni pleacă în lume să-și
găsească rostul, drumurile
sunt pline de ogașe,
prețurile au depășit demult
posibilitățile omului de rând,
hoții și bandiții mișună în
voie, datoriile țării cresc de
la un an la altul, industria și
agricultura au ajuns ce au
ajuns și forul suprem de
conducere al țării socotește
că cea mai arzătoare
chestiune pe ordinea de zi
este legalizarea celui mai
scârbos păcat, pe care l-a
cunoscut vreodată
omenirea!

Altădată, când un
trib cucerea alt trib, îi punea
pe cei învinși să se ucidă
unii pe alții, părinți pe copii,
copii pe părinți, frații între ei,
ca să le mărească umilința
și să simtă ei, învingătorii,
cât de grozavi și puternici
sunt. Credeam că am ieșit
demult din epoca tribală, că
secolul al XXI-lea este sec-
olul care înmănunchează în
cultura și civilizația lui tot
ceea ce au realizat mai bun
generațiile de până acum.
Eroare totală! Ceea ce vor
să legifereze parlamentarii
noștri, nici în lumea ani-
malelor nu se practică. Și în
rândul acestora există o
doză suficientă de bun-simț,

de rușine. Încercăm să cre-
dem că nu suntem o țară
robită și cuceritorii își bat joc
de noi, cerându-ne să
coborâm mai jos decât ani-
malele. Am avut convin-
gerea că Europa este
leagănul civilizației și cul-
turii, am apărat-o cu viața
sutelor de generații de până
acum de tăvălugul hoarde-
lor asiatice și am dorit din tot
sufletul, de la mic la mare,
să ajungem în rândul
popoarelor europene. Unde
este Europa marilor poeți și
scriitori, a marilor muzicieni
și filozofi, a marilor politicieni
și diplomați? Europa ne
consideră ruda ei săracă,
Lazăr cel de la poarta palat-
ului. Toți prinții și capetele
încoronate ale Europei,
înconjurați de lachei, slugoi
și beșondrele, ne arată cu
degetul și râd de noi, de
bubele noastre. Pentru ei nu
suntem decât hoții și bandiții
Europei! Dar ei ce sunt pen-
tru noi?! Dacă ne vâră pe
gât o lege ca cea aflată pe
masa parlamentului zilele
acestea, în numele
democrației și civilizației eu-
ropene, sunt ei ceea ce am
crezut noi că sunt? Avem
noi bubele noastre, ce-i
drept, dar avem și valorile
noastre multimilenare. Pe
acestea nu le văd? Ne cer
nouă să le respectăm
scârboșeniile lor, dar își bat
joc ca niște bădărani de
ultimă speță de ce avem
mai sfânt: credința și familia.

Conducătorii noștri sunt
aleșii națiunii române și au
datoria sfântă să respecte
valorile acestui popor. Dacă
nu pot, să-și dea demisia.
,,Când mâna slabă sceptrul
ți-o apasă,/Altuia mai vred-
nic locul tău îl lasă!” Avem
nevoie de oameni demni, de
care să fim mândri ca
popor; avem nevoie de oa-
meni curajoși, capabili să se
bată până în pânzele albe
pentru apărarea valorilor
perene ale neamului. Sun-
tem un popor care ne-am
câștigat dreptul de existență
pe acest pământ cu sânge,
cu viețile a milioane de
înaintași morți pe câmpurile
de luptă, putreziți în
morminte anonime. Țara nu
este numai teritoriul, ci și
limba, credința, tradițiile,
valorile spirituale și materi-
ale ale unui neam. Nu are
nimeni dreptul, fie român, fie
străin, să ne batjocorească
ce avem mai sfânt.
Respectăm pe ceilalți, dar
pretindem, în numele
aceleiași democrații, să fim
respectați și noi și valorile
noastre. Țara, cu toate
bogățiile ei materiale și spir-
ituale, nu este a noastră, ci
a copiilor și copiilor copiilor
noștri până la sfârșitul
veacurilor. Nu avem dreptul,
ca generație, să distrugem
aceste bogății, ci să le
cultivăm, să le înmulțim, ca
să le putem transmite însu-
tit și înmiit către viitorime.

Am credința că va
veni vremea când istoria va

avea curajul să spună
adevărul și va judeca
fiecare generație cu toate
ale ei bune și rele. În icono-
mia divină, fiecare popor își
are menirea lui în istorie, nu
este o turmă, o adunătură
de indivizi. 
Fiecare popor va da seamă,
nu numai în fața istoriei, ci și
în fața lui Dumnezeu de
felul cum și-a împlinit
menirea, cum și-a înmulțit
talanții. Mai devreme sau
mai târziu, va da seamă
fiecare în parte și toți
laolaltă de trecerea lor prin
lume. Să nu creadă cineva
că este nemuritor și se
poate sustrage de la
această responsabilitate.

Biserica are un cu-
vânt greu de spus astăzi. În
numele milioanelor de
credincioși pe care-i
reprezintă, nu are dreptul să
tacă, în timp ce păcatul pen-
tru care Gomora și Sodoma
au fost șterse de pe fața
pământului  se lăfăie pe
masa legiuitorilor noștri. 

Orice tăcere și orice
întârziere poate aduce
consecințe imprevizibile și
ireparabile pentru neam și
pentru Biserică. 

Precum Arhanghelul
Mihail odinioară, Biserica
trebuie să strige prin piep-
turile milioanelor de
credincioși, preoți și ierarhi
ce-o reprezintă: ,,Opriți-vă!
Nu-L mâniați mai mult pe
Dumnezeu!”.

●



Ghimpele Națiunii

Ferparul grotesculuiFerparul grotescului

Cezar 
A. Mihalache

LLa început a dat-o în
bară doar cu bunul simţ, re-
spectul şi omenia pe care tre-
buia să le arate faţă de semenii
lui. Ca un copil rătăcit nu a
reuşit să-şi desprindă mâinile
de mingea de baschet. Nu a
putut pleca de la locul de
„joacă” improvizat lângă Parla-
ment pentru a vedea ce se s-a
întâmplat cu sufletul de ţară
năruit în cumplitul accident din
Muntenegru. Erau poate, după
mintea lui, prea puţini morţi
pentru a coborî din turnul lui de
cârmuitor. Şi nu era să se der-
anjeze pentru un banal acci-
dent rutier, mai ales că a văzut
el, că prin lume, premierii se
agită mai mult când pică
avioane ori deraiază trenuri!

Dar nu l-a preocupat
să vadă ce e cu peticul de ţară
pribegit în eternitate nici măcar
după ce ultimii spectatori de
partid au plecat de pe terenul
de baschet unde tocmai ce-şi
arătase priceperea multilateral
sportivă în faţa camerelor de
luat vederi. Doar era duminică
seara. Iar seara se petrece în
familie, nu la birou, funcţia de
premier fiind un „job” pentru
restul zilelor din săptămână.
Aşa că, până a doua zi, nici
gând să dea un semn de com-
pasiune ori să pună în mişcare
aparatul guvernamental.

Şi nu s-ar fi agitat el
nici în capul săptămânii dacă
nu l-ar fi prins presa cu ditamai
minciunile pe post de fiţuică de
justificare, afundându-se în
declaraţii atât de grosolan
trunchiate că au trebuit miniştrii
să-şi dea ceasurile, după caz,
ba înainte, ba înapoi, numai să

mai mascheze din perfidia
pontaniană. Apoi, când a real-
izat că nu mai are nici o cale de
ieşire din propriul labirint de
indiferenţă şi dispreţ, căci o
ţară întreagă a văzut cât ţine el
de fapt la români, ducându-se
liniştit la culcare în vreme ce,
acolo, în canionul agoniei, sute
de străini luptau să salveze
fiecare pâlpâire de suflet de
român, a intrat în panică. Şi
este şi vina noastră căci,
dovezi ale neiubirii sale de ţară
le-am avut cu multă vreme
înainte de a-l înscăuna prin vot
în fruntea unei puteri monopo-
liste, când ne rânjea în dispreţ
pentru felul în care alesese ca
bonă pentru proprii copii (sau
pntru el?!) o… filipineză.

Şi totuşi, deşi pus în
faţa minciunilor din doctoratul
cu justificări, nu a venit să-şi
ceară scuze pentru
neruşinarea nesimţirii sale, ci a
lansat un adevărat atac prin in-
termediul maşinăriilor de co-
municare, punând la treabă un
întreg aparat de resuscitare a
imaginii sale zdravăn şifonate.
Iar Victoraş cel fără suflet şi-a
început sinistrul spectacol în
care, nu aducerea morţilor şi a
răniţilor acasă era scopul prin-
cipal, ci impresia artistică a
presupusei sale devoţiunii faţă
de noi. Peste ţară au fost
azvârlite comunicate şi acţiuni
de empatie emoţională de o
falsitate grosolană, într-un
spectacol pe care nici un
român fără televizor să nu-l
rateze. Şi din care au lipsit,
iertaţi cinismul, doar girofarele
pe sicrie… Şi nu poate fi
ignorată o anumită similitudine
cu tragedia de la Mihăileşti,
petrecută în mandatul
conducătorului lui de doctorat
în tezele minciunilor politice,
Adrian Năstase. Atunci, în

graba de a-şi repara imaginea,
guvernanţii au nivelat
pământul peste resturile
morţilor; acum graba a dus la
aducerea acasă a unora dintre
victime care poate nici nu ar fi
trebuit mutate dintr-un loc în
altul al Terapei intensive.

O operaţiune bine
coordonată de comunicatori. Şi
atât de corect pusă în practică
încât, de ar fi să alegem un
premier între el şi comunica-
torii care i-au spălat rufele, în
mod cert am alege dintre ul-
timii! Ei chiar şi-au făcut tre-
aba. I-au dresat pe aroganţii
miniştri să fie disciplinaţi şi
chiar servili cu ziariştii, chiar și
ministrul li-beralul de la
(ne)Sănătate şi-a ţinut
muştarul în batistă şi-a fost
numai miere cu jurnaliştii
prezenţi pe Otopeni, i-au
„umanizat” pe aceeaşi ministri
în ţol de doliu de ziceai că şi-
au pierdut şeful de cabinet, i-
au învăţat să repete până la
exasperare variaţiuni pe tema:
„Noi ne-am făcut treaba!”.

Or, dacă lucrurile s-ar
fi oprit aici, cinismul nu ar fi de-
rapat poate în grotesc. Dar
Budatontul nu a putut înghiţi
ruşinea săpunelii de presă
(când a fost prins nu cu minci-
una, ci cu mama minciunii şi tot
neamul ei de mitomani!), încer-
când să supraliciteze specta-
colul repatrierii de parcă era
sarcină de congres. Nu a fost
însă suficient că premierul le-a
pus de gât miniştrilor-argaţi
gâtlegouri de cioclii guverna-
mentali… A decis că e de
trebuinţă şi un doliu naţional.
Că tot s-au nimerit nişte morţi
în preajma unei sărbători
naţionale şi tot a promis el
maghiarimii că îi face rost de
un motiv de bucurie! Că nu le
ajungea angajamentul de a

muta Ziua Naţională a
României de pe 1 Decem-
brie… Premierul a bătut dară şi
o ramă pentru a pune ţara în
ferpar, transformând Ziua
Drapelului în zi de doliu
naţional.

Şi nici nu se pune în-
trebarea dacă era firească de-
clararea unei zile de doliu
naţional pentru victimele din
Muntenegru? Pentru că
răspunsul este evident,
alminteri, în cazul eroilor care
îşi dau viaţa pentru ţară ori a
personalităţilor care au făcut
ceva pentru devenirea noastră,
ce mai decretăm? Nu ne
întrebăm nici de ce nu
decretează guvernul zi de doliu
naţional pentru fiecare nou
născut care moare în materni-
tate din cauza lipsurilor şi a
neglijenţei sistemului? De ce
nu se coboară drapelul în
bernă pentru fiecare bolnav
care moare din cauza aceluiaşi
sistem, pentru fiecare bătrân
care moare în mizerie, pentru
fiecare dintre miile de victime
din accidentele rutiere din ţară
ori pentru morţii abandonaţi
prin morgile din Spania şi
Italia? Şi nici nu-l putem credita
pe premier ca fiind victima pro-
priei lipse de viziune care ar fi
generat o monstruoasă gafă.
Să credem că, grăbit fiind să
declare zi de doliu naţional
înaintea preşedintelui, nu a
avut când să-şi mai consulte
consilierii dacă e potrivită ziua.
Mai ales că nici nu prea are pe
cine să consulte! Pe alde
Cernea?! Păi asta nu ar pune
tricolorul în bernă, l-ar schimba
de-a dreptul cu steagul
diversităţii curcubeu; başca
faptul că nici de consilier nu a
mai fost bun!

În fapt, Victor Ponta a
ştiut ce face, ducând în mod

voit în derizoriu simbolismul
Doliului Naţional… Dar, mai
ales, punând în bernă 
o sărbătoare a naţiunii, îm-
plinând astfel visul maghiarimii
de a vedea (şi a ne flutura!)
drapelul cu bentiţă de doliu. Şi
a fost evident că totul este bine
gândit din clipa în care, deşi ar
fi trebuit să mimeze în cadrul
şedinţei de guvern bruscă ilu-
minare vizând decretarea doiu-
lui naţional, răspunsurile deja
pregătite de ceilalţi miniştri l-au
dat de gol.

Şi este revoltător şi
felul în care guvernanţii, pentru
a-şi evidenţia implicarea, au
forţat repatrierea răniţilor. S-a
grăbit aducerea acestora în
spitalele noastre ruine de
parcă erau aduşi de pe linia de
front de sub o ploaie de
gloanţe! Un spectaol grotesc în
care miniştri-cioclii nu au uitat
să se înghesuie în faţă, încur-
cându-i pe adevăraţii eroi ai
transportului medicali: piloții și
medicii. Și nu putem ignora nici
alte două posibile motive ale
repatrierii „spectaculoase” a
victimelor. Pe de o parte, posi-
bila îndatorare morală (și 
nu numai…) faţă de
personalităţile care şi-au pier-
dut viaţa în neferictul accident,
iar atunci poate că Victor Ponta
ar fi trebuit să decreteze un
doliu regional pentru Argeş
(social-democraţii ştiu de ce!),
iar pe de altă parte, chiar dacă
sună cinic, poate că s-a profi-
tat de apariția unei ocazii care
permitea verificarea „pe viu” a
reacţiei autorităţilor în caz de
calamitate.

Pentru că nici o simu-
lare nu te poate pregati de re-
alitatea unei catastrofe…
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NNu aș fi crezut, după
aproape două decenii și
jumătate de la descotorisirea
de sistemul comunist prin exe-
cutarea celui mai înverșunat
fanatic al totalitarismului per-
sonalizat, lăsat și ”ajutat” de
serviciile de zvonistică și de in-
staurare prin lovituri de stat a
noilor regimuri servile Occi-
dentului și multinaționalelor, să
își expună monstruzitatea
până la ultima zvârcnire sub
gloanțele administrate de
Crăciun la zidul infamiei dintr-
o unitate militară din
Târgoviște, că națiunea
română, aflată în faza cea mai
nimicitoare de degradare
economică, socială și morală,
va ajunge, între popoarele
lumii, cea mai disciplinată, cea
mai resemnată, cea mai lașă,
cea mai ușor de manipulat și
de obligat să suporte costurile
cumplite la care o silesc
regimurile și guvernările unei
clase politice ostile propriu-
lui popor, hotărâte să 
o sărăcească, să o
îmbolnăvească, să o
îndobitocească, să o
desproprietărească, să o dezu-
manizeze, să o împuțineze, să

o alunge în exod, să o înge-
nuncheze, să o extermine.

Nu aș fi crezut că
nțiunea română va ajunge să-
și accepte călăii, să și-i aleagă
vânzându-și voturile pe nimic
în timpul reprezentațiilor elec-
torale de circ fără pâine, să-și
ducă stoic umilința, să stea
cuminte, flămândă, îndatorată
și prădată de cămătarii
isntituționalizați, să suporte
năucă scumpirile la bunurile,
energia și serviciile indispens-
abile unui trai adus sub pragul
pieirii, să nu se sinchisească
văzând cum națiunea cipriotă,
națiunea turcă și, mai recent,
națiunea bulgară, au ieșit cu
milioanele în stradă pentru
măsuri guvernamentale mai
puțin împovărătoare asupra
marii mase a populației
obligată să suporte pagubele
crizei financar-economice
preparată în laboratorele ves-
tice cu scopul amânării fali-
mentului inevitabil al sistemului
capitalist aflat în competiție cu
sistemul comunist chinezesc
gata să îl devoreze.

Nu aș fi crezut că
toleranța, răbdarea, complac-
erea, complicitatea tacită la
propriul sabotaj al demnității
naționale, supurtabilitatea din-
colo de orice limită a abuzu-
ruilor asupra surselor

elemenatare de trai, a veni-
turilor înțepenite sub un prag
alarmant după ce au fost
subțiate prin taxe, impozite și
scumpiri aberante succesive în
urma cărora, doar pe parcusul
ultimilor cinci ani, puterea de
cumpărare și gradul de su-
porabilitate ale românilor au
fost coborâte sub jumătate față
de ”înfloritoarea” epocă
tăricenisto-băsită de gogoși
umflate cu credite cu buletinul
și de credite imobiliare ducând
la prețuri aberante ale caselor,
mașinilor, bunurilor de larg
consum și la cel mai nevisat rai
al profiturilor și extinderii
multinaționalelor furnizoare ex-
clusive de produse și servicii
pentru miliardele de consuma-
tori ai planetei, între care
națiunea română este doar o
mică morfă a unei
macropopulații impiedicată să
își mai producă bunurile prin
propriile forțe și din propriile
surse, obligată să și le
cumpere la prețuri aberante.

Nu aș fi crezut că, din
regim în regim, din guvern în
guvern, țeavă cu țeavă, sârmă
cu sârmă, tablă cu tablă și
șurub cu șurub economia
românească va fi demontată,
tăiată și vândută la fier vechi
lanțului de samsari ai metalelor
și materialelor reciclabile, mai

ieftine astfel, pentru aceleși
multinaționale, decât
minereurile din ce în ce mai
costisitor și anevoios de ex-
tras, transportat și prelucrat, că
au ajuns sărmanii țărani să
șadă cu mâinile încrucișate la
capete de tarlale năpădite de
buruieni și mușuroaie de cârtițe,
în imposibilitate nu doar de a-și
lucra și valorifica pământurile,
multe-puține câte mai au și
numai ei știu cum s-au bătut
prin instanțe, prin primării și pre-
fecturi cu mafia prădătorilor de
terenuri să și le ia înapoi în
stăpânire, ci și de nu-și putea
vinde tot mai puținele produse
agricole pe care unii se
încăpățânează să le obțină
arând cu calul și vita, udând cu
căldarea, smulgând buruienile
cu sapa și cu mâinile crăpate și
rugându-se la Dumnezeu să
dea ploaie cât trebuie, proce-
satorii și speculanții impunând
prețuri de mizerie, refuzând să
le ia produsele și aducând pe
piață produse agro-alimentare
excesiv de chimizate de la
aceleași multinaționale.

Nu aș fi crezut că și
acum, aflată sub ocupația
monopolurilor acestor
multinaționale și sub
amenințarea existenței ca ființă
națională căreia i se pregătesc
noi și noi lovituri, între care
legea care permite cumpărarea

de către străini a pământurilor în
orice suprafață, legea care per-
mite re-feudalizarea țării și așa
ciuntită și deposedată de mari
regiuni în urma mașinațiunilor
precursorilor multinaționalelor
de azi, legea fundamentală ca
rezultat al unui proces în forță,
anti-cetățenesc, de revizuire a
unei Constituții și așa aservite
multinaționalelor și câte alte și
alte „inginerii” legislative care au
scopul de a falimenta țara și de
a nărui populația, că încă
domnește discordia, că
funcționează distructiv dezbina-
rea, că triumfă lașitatea și im-
postura și că nu își asumă nici
o personalitate de notorietate și
moralitate incontestabilă, nici o
asociație, fundație sau mișcare
civică rolul de promotor, de mo-
bilizator, de solidificator și de
unificator al națiunii române și
să dea odadtă mult așteptatul
semnal al deșteptării neamului
și comanda organizării din mers
a detașamentelor de luptă pe
viață și pe moartea pentru sal-
varea ființei naționale
românești. Căci este nevoie
grabnic de o mișcare salva-
toare, istorică, pentru unitatea
națiunii române. Simt și presimt
că se apropie clipa ridicării
românilor pentru neam și țară.
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