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„Nu poţi să vezi zâne dacă nu

eşti zănatic..”

- Nichita Stănescu
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D’ ale liberalilor: D’ ale liberalilor: 
politica petiției… online!politica petiției… online!

Cezar Adonis

Mihalache

DDacă n-ar fi chiar
vicepreședintele formațiunii,
am spune că a uitat că face
parte dintr-un partid! Și are
atâtea mecanisme la
dispoziție pentru a da
„consistență” agitațiilor sale
în interesul cetățenilor că nu
trebuia să „confiște” instru-
mentele societății civile! Sau
poate că, de fapt, nu mai
are la îndemână mecanis-
mele de partid! Și au lăsat-o

acolo, în funcția „numărul
doi” doar pentru a nu fi
acuzat partidul de misogin-
ism! Mai ales că imaginea
contează. Iar ca imagine,
distinsei foste președinte
Raluca Turcan nu i se poate
reproșa nimic.

Treaba e că mai
bine rămâne în funcția
actuală exact așa cum au
lăsat-o cei ce conduc azi
PNL-ul. De formă… Așa ca
un afiș nevorbitor menit să
garanteze, vizual!, procentul
de reprezentare politică a
femeilor din partid. Sau
poate că doamna Ralu(ca)
chiar a ieșit în numele fe-
meilor din PNL, atât de
neprețuite de bărbații de pe
acolo, neluate (prea) în se-
rios, marginalizate și lăsate
să se ocupe de treburi doar
prin filiale, că trebuia să iasă
cineva să protesteze într-un
fel. Sau poate că ne aflăm
în fața unei strategii, cine să
le mai înțeleagă pe femei?!,
prin care doamnele din PNL
încearcă să forțeze măcar
încă o rundă în bătălia din
ringul intern împresurat de
atâta misoginism. Căci oare
cum altfel să mai iasă în față
dacă tot „caimacul” îl
acaparează bărbații?!

Așa că, deși pare o
acțiune politică juvenilă, dar
nu și teribilistă, căci ar fi

avut o scuză, ieșirea
Ralucăi Turcan din careul
politic pentru a semnala că
mai există și ea pe acolo,
dimpreună cu doamnele lib-
erale, taman printr-o acțiune
de societate civilă, poate fi
parte a unei provocări in-
terne. Dar tot ar fi straniu și
enervant! Căci dacă ei,
politicienii, intră peste sfera
societății civile, confiscă in-
strumentele ong-urilor și pe
cele ale cetățenilor singu-
ratici, alergători de cursă
lungă pentru drepturile unei
societăți care adesea îi

ignoră, atunci nouă ce ne
mai rămâne?!

Sigur, privind mai
atent felul în care Raluca
Turcan a riscat sifonarea
politică a unui partid lan-
sând pe orbită avionul de
hârtie al ong-urilor, petiția,
am putea spune că suntem
și în fața unui semnal de
avertizare. Pentru că în PNL
nu se mai întâmplă, politic,
nimic. Dar un „nimic abso-
lut”, căci despre „nimic” era
vorba pe când conducea
dânsa partidul!

De aceea, ar putea fi
vorba de un soi de „de-
fectare” a statusului politic al
PNL. Căci dacă tocmai
vicepreședintele unui partid
apelează la petiția online ca
armă de luptă politică
înseamnă că în PNL masa
amorfă de mai ieri a prins a
se solidifica.

Raluca Turcan ar fi
putut vorbi și de la tribuna
Parlamentului. Până să
dispară aleșii în vacanțe…
Dar ar fi fost exact cum ar fi
strigat, acum, în fața unei
săli goale la propriu. Pentru
că parlamentul are o
singură constantă: este egal
gol, și la propriu, și la figurat!

Întrebarea este: ce
facem noi, ăștia de ne-a fost
luat de către un politician
dreptul de manifestare prin

petiții online? Să-l arătăm cu
degetul, să dăm cu el de
pământ pentru că, dacă și
petițiile intră pe mâna politi-
cienilor (și atât mai trebuie,
să înceapă și alte partide cu
moda asta contagioasă!),
atunci una dintre „armele”
societății civile va sfârși
descărnată de conținutul ei,
sau să-l susținem? Căci
dacă o facem, în numele
dreptului femeilor de a-și
face publice opiniile, ne-am
face și părtași războiului in-
tern din PNL…

Apoi, subiectul abor-

dat de Raluca Turcan în
petiția… politică este mult
prea serios pentru a nu-i
bate obrazul că l-a așezat
într-o asemenea încadrare.
Rujeola și problema vaccin-
urilor… O temă mult prea
gravă pentru viitorul nostru
ca nație pentru a fi subiect
de petiție online. Ar fi prea
banal… Raluca Turcan își
putea ruga colegele eu-
roparlamentare să ridice
problema acolo, în forul eu-
ropean, să urecheze de
acolo guvernul. Probabil nu
i-ar fi fost de folos în runda
politică internă din războiul
liberal, dar ar fi salvat
câteva vieți de prunci…

Sau poate că acum
Raluca Turcan așteaptă
reacția bărbaților liberali.
Cărora poate a reușit, în
sfârșit!, să le atragă atenția.
Să-i facă pe cei ce conduc
partidul să se simtă jigniți că
omul numărul doi, ca
funcție, nu ca decizie, din
partid, le-a pus în brațe, lor,
ditamai bărbații politici, un
instrument de lucru nedemn
de „măreția” lor: petiția on-
line!

●

„Infailibilitatea” elitelor… „Infailibilitatea” elitelor… 
încotro?!...încotro?!...

Ioan Aurel

Pop

EElitele sunt funda-
mentale pentru existența
unui popor, a unei națiuni, a
unui stat. Numai popoarele
care au avut de-a lungul tim-
pului elite bune, conștiente și
responsabile au supraviețuit
și s-au dezvoltat, au rodit și
s-au afirmat. Restul au pierit
în neantul anonimatului. De
exemplu, despre romani știm
sigur că s-au transformat
(prin amestecuri etnice
diferite) în italieni, francezi,
spanioli, portughezi, români,
catalani, provensali, friulani,
dalmați, retoromani. Romanii
au rodit în lume prin latini-
tate, prin limbile neolatine,
prin cultura lor, prin dreptul
roman (studiat și azi în
universitățile lumii). Dar de-
spre huni, gepizi, avari,
pecenegi, cumani, ce știm
astăzi? Că s-au topit ireme-
diabil în istorie, aproape fără
urme sau cu urme foarte
puține.

Românii s-au
desăvârșit ca popor odată cu
celelalte popoare romanice,
adică spre finalul mileniului I,
când apar în surse cu nu-
mele de vlahi (consemnat în
multe variante). Dacă au trăit
până acum, dacă au o limbă
vorbită cam de 30 de mil-
ioane de oameni, o cultură
scrisă, un stat și un rol (mic,
așa cum este el) în Europa și
în lume, este fiindcă au avut
elite bune de-a lungul timpu-
lui, adică nu au rămas de
izbeliște, în bătaia vânturilor
sorții, ci au avut câte un
reper, câte o țintă de atins.
Firește, nici elitele nu sunt in-
failibile și pot greși. Simion
Bărnuțiu se adresa la 1848
liderilor români din Transilva-
nia, adică îi atenționa pe
colegii săi într-o formă
memorabilă, care a făcut
carieră: „Țineți cu poporul, ca
să nu rătăciți!” Azi, din
păcate, se știe că și
popoarele, prost conduse,
pot „rătăci”, inclusiv utilizând
regulile democrației.

Elitele unei națiuni
trebuie să vizeze în tot ceea
ce fac în calitatea lor de elite
binele acelei națiuni, pros-
peritatea și afirmarea sa, op-
timismul și încrederea,
înțelepciunea și cumpătarea.
Elitele care „lucrează” pentru
disoluția națiunii lor
încetează să mai fie elite

naționale – adică lideri, capi,
conducători ai națiunii re-
spective – și se transformă în
instrumente de propagandă
ale altora, în călăi ai propriu-
lui corp național. Cos-
mopolitismul este o realitate
onorabilă, normală în lumea
de astăzi, globalizată, în care
îți trebuie câteva ore cu
avionul ca să ajungi în cel
mai îndepărtat colț. Planeta,
spun unii, este un „sat
global”. Dar eu nu înțeleg de
ce planeta aceasta trebuie
să fie de o singură culoare,
cu o singură concepție, de o
singură voință, anume a
celui care comandă! De ce
ideea de „cetățean al univer-
sului” o exclude a priori pe
aceea de membru al unei
națiuni. Mi se pare că se
cultivă azi, sub aparența
democrației fără limite, noi
tipuri de discriminare, mult
mai subtile. Unii intelectuali
români „subțiri” și „rafinați” ne
ademenesc cu globalismul,
cu europenismul, cu nevoia
de a fi universali, contra-
punând acestora națiunea
română, ca și cum aceasta
ar fi o realitate de rușine,
bună de ignorat, dacă nu
chiar de ponegrit și de
desființat.

Un intelectual este
bun dacă este autentic, din-
colo de disputa național-
cosmopolită, dar riscă să nu
mai fie nimic dacă-și neagă
mama care l-a născut. Or, pe
noi, românii, ne-au plămădit
pentru lume limba aceasta,
credința, latinitatea, văile al-
ternând cu dealurile, „râul,
ramul”, „veșnicia născută la
sat”, „Ozana cea frumos
curgătoare”, „Oltul nost,
bătrânul”, dorul și doina,
mioara și „Miorița” și câte al-
tele! Mamele noastre ne-au
dat ca zestre toate astea, iar
dacă nu prețuim această
zestre, nevolnici și nemernici
suntem noi, nu mamele.
Dacă nu putem iubi și prețui
țara asta, de vină nu este
țara, ci noi! Țara, din păcate
sau din fericire, ne 
ține (deocamdată) pe 
toți, vrednici și nevrednici
deopotrivă…

●
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După ce a semănat vânt, PSD culege furtună!După ce a semănat vânt, PSD culege furtună!

Iulian

Chivu

SSocial-democrații
sunt, fără doar și poate,
buni precupeți de iluzii
deșarte. De la programul de
guvernare clamat în campa-
nia electorală de anul trecut,
de la care sunt nevoiți să
abdice din lipsa lui de
sustenabilitate, subtilizată
sub nasul credulității
românești, acum caută for-
mule de tot soiul să-și
repună guvernarea în ter-
menii realității socio-eco-
nomice autohtone și puțin le
lipsește să recurgă la strate-
gii de reglare economică
radicalizate obiectiv în tim-
pul guvernării Boc.
Creșterea indicelui de
colectare bugetară este,
potrivit Ministerului
Finanțelor, la cote destul de
ridicate față de anii
precedenți, dar și așa cifrele
nu pot asigura derularea în
grafic a promisiunilor din
campania electorală și din
programul de guvernare.
Măsurile precipitate riscă
dubla impozitare, așa cum a
fost cazul proiectatei
impozitări a cifrei de afaceri
simultan cu impozitul pe
profit, o măsură dictată de
un guvern de neprofesioniști
în condiții de criză profundă,
nicidecum într-o țară care
se declară a fi pe profit, cu
creșterea economică cea
mai mare în rândul țărilor
UE numai cu un an în urmă.

Calculele lui Liviu
Dragnea de la una din tele-
viziunile de partid în timpul
campaniei electorale sunt
un fiasco pe care îl

întrezăriseră din start marii
economiști cărora le este
mai prieten adevărul decât
Platon. Aceasta a fost și
rațiunea din care Guvernul
Grindeanu trebuia să cadă
cât mai urgent și fără a in-
dica onest cauza demiterii;
promisiunile nerealiste din
campania electorală tre-
buiau basculate în cârca
altcuiva așa încât PSD să o
ia de la cap, în condițiile
adevărului. „Proasta
moștenire” era deja desuetă
odată cu recunoașterea
trendului ascendent al

economiei românești de
către PSD la câștigarea
alegerilor. Consilierii par-
tidului pe linie de psihologie
a mulțimilor aveau deja mo-
tive să creadă că vigilența
românilor poate fi amăgită
prin aducerea în prim-plan a
majorării salariilor, a
schimbării miniștrilor, a
polarizării disensiunilor din
DNA, prin marșarea pe
Comisia Parlamentară de
anchetă a alegerilor din
2009, toate cu suportul
precizărilor Curții
Constituționale; dacă nu cu
girul acesteia, măcar cu

evocarea constituționalității
acestor măsuri. Reacția
mediului de afaceri e
prompta, reacția bursei la fel
– așa o releva cursul
leu/euro.

Pe de altă parte,
promisiunile de spectacu-
loase majorări salariale și
de reechilibrare a pensiilor
anunnțate inițial, sub Olguța
Vasilescu trebuie să
găsească o explicație
plauzibilă, însă sindicatele
au intrat și ele în jocul inter-
selor politice. Dincolo însă
de aceste adevăruri

trenante, cu efect pe termen
lung, pariul pe Justiție își
crește mizele. Ghiță a trecut
de mult în derizoriu, dar
așa-zisele lui dezvăluiri au
ecouri disimulate în conflicte
intermediate inteligent.
Laura Codruța Koveși nu
este o țintă, ci doar o
monedă de schimb într-un
război al subsidiarității. Cu
toate că CSM a decis se-
sizarea inspecției judiciare
în cazul procurorilor DNA
care au cerut să plece din
parchetul condus de Laura
Codruța Kovesi, iar alte voci
din CSM au cerut preluarea

cazului la Inalta Curte. Au-
gustin Lazăr însă a precizat
că ancheta privind
înregistrările scurse spre
media este de competența
DNA – o anchetă internă,
procurorul general urmând
să asigure controlul
legalității. Presa, vizibil
implicată în conflictul pe
care l-a creat și îl întreține
părtinitor, își relevă angaja-
mentele și accentuează cu
supoziții cauzalitatea focal-
izând ipotetic. Simplistă sau
nu, ipoteza că Liviu Drag-
nea își urmărește interesele

din instanțe lucrând indirect
e una sigur politicianistă și
pe fondul animozităților din
partid, a unor  stări conflict-
uale, a unor revanșe, a unei
brize de înnoire la vârf în
PSD, se confruntă cu fur-
tuna în care liderul partidu-
lui e tot mai împresurat de
acuzații nu știm cât de înte-
meiate.

Liviu Dragnea este
un luptător care a urcat ver-
tiginos în carieră, iar după
ce a ajuns aproape de țintă,
nereușind să o atingă din
cauza condamnării sale, se
comportă ca un dictator,

după cum scrie pe blogul
său Victor Ponta, deși în
cazul controlului ANAF la
RICE Project nu îl găsește
implicat direct: România nu
poate fi condusă precum CJ
Teleorman, spune Ponta.
Readucerea în atenție a
cazului TelDrum și, mai nou,
a unor proprietăți în Brazilia
ale liderului PSD sunt
chestiuni care se
contabilizează în cele din
urmă în contul partidului,
lasă de înțeles Victor Ponta
care adaugă și el o acuză
de care tot mai puțini se în-
doiesc, inclusiv printre
obedienți: Când un singur
om are puterea și când o
exercită doar în interesul
său personal, să ne
așteptăm la tot mai rău! Și
răul a devenit deja furtună,
iar PSD, ca și în cazul
Năstase, dacă vrea să se
salveze ca imagine, are
deja cel puțin un precedent.
Cât deja ALDE are obiecțiile
sale față de reajustările Pro-
gramului de Guvernare, cât
în PSD excluderea „re-
belilor” nu mai este o
soluție, cât Klaus Iohannis
dă o lecție de rigurozitate în
urmarea interesului național
și de promovare a imaginii
țării, cât Laura Codruța
Kovesi își face scrupulos
datoria în fruntea DNA sub
aprecieri oneste din afară,
orice alte imixtiuni în
protecția unei singure per-
soane sunt de prisos și
dăunează statului de drept
despre care vorbesc chiar și
cei mai puțin îndreptățiți.

●

Un războinic al luminii fără... luminăUn războinic al luminii fără... lumină

Ion

Coja

NNu prea urmăresc
mizeria și mizeriile din fotbalul
românesc. Dar am aflat că
încă nu s-a tranșat definitiv
chestiunea campioanei
României: VIITORUL lui Ghe-
orghe Hagi sau FCSB, al lui
Gheorghe Becali. Nu mi-a
venit să cred că Becali merge
până în pânzele albe cu pros-
tia pe care a făcut-o atunci
când a declanșat acest scan-
dal, această problemă! Într-
una din zilele imediat
următoare procesul pentru ti-
tlul de campioană se va
judeca undeva în străinătate.
Unde ne-ai adus, măi, Gigi?!

În discuția pe care a
purtat-o cu Victor Ciutacu, Be-
cali se declara iremediabil
prost, ceea ce, zicea domnia
sa, nu-i dăunează prea mult
deoarece ține la căpătâiul său
Biblia și în Biblie găsește
soluția la toate problemele
care se ivesc. Mai are norocul
și de un duhovnic, de la care

primește iertăciune când
greșește. Viața, după această
formulă, este al dracului de
ușoară și poți dormi liniștit în
fiecare noapte!

Biblia o mai citesc și
eu, dar nu mă pricep să
găsesc răspunsul pe care l-a
primit Becali, adică învățătura
testamentară care îl împinge
să facă greșeala cea mai
mare pe care o face Becali la
viața lui, viață plină de păcate
și de greșeli! Aiasta este cea
mai mare! Deopotrivă
greșeală și păcat!

Mă întreb: I-a dat
duhovnicul lui Becali binecu-
vîntarea pentru deschiderea
acestui proces?! Nu-și dă
seama Gigi Becali cât va
pierde dacă va câștiga acest
proces? Gigi Becali se pare
că are instinctul câștigului, de
puține ori a ieșit în pagubă!
Este, după aprecierea pri-
etenului său Mitică Dragomir,
omul cel mai bogat din Româ-
nia. Va fi și mai bogat dacă va
câștiga procesul?! Nu-și dă
seama cât va sărăci dacă va
avea câștig de cauză, un

câștig otrăvit, căci va
declanșa valuri de dispreț și
indignare?! Procesul
desfășurându-se cu
judecători străini, am motive
să mă tem că aceștia vor da
verdictul cel mai nefavorabil
pentru România! Adică un
verdict care să mai destabi-
lizeze o dată societatea
românească! Să mai ofere un
motiv de disperare pentru oa-
menii de bine din România.
Victoria Viitorului, a lui Gică
Hagi, a fost și este de natură
să încurajeze oamenii să-i
urmeze exemplul și să se în-
hame la proiecte de lungă
durată, să pună la baza intre-
prinderii lor talent, seriozitate,
dăruire, corectitudine și, nu la
urmă de tot, atașamentul pen-
tru valorile românești! Asta
este semnificația și explicația
succesului lui Gică Hagi! Și
pentru asta trebuie să-i fim cu
toții recunoscători!…

Există o semnificație /
explicație și pentru succesul
lui Gigi Becali? Există, firește,
dar, Dumnezeu cu mila, prefer
să trec mai departe! Mă tem

că un verdict favorabil lui Be-
cali va stârni cele mai nedorite
reacții în lumea românească!
În niciun caz satisfacție! Vom
avea cu toții de pierdut – nu
mai este nevoie să explic în
detaliu de ce! Iar cel mai mult
va pierde Gigi Becali! Cum de
nu-și dă seama?!

Domnule Gigi, dacă
printre sfetnicii tăi se află vre-
unul care te-a împins să faci
acest pas, leapădă-te de el,
trage-l de urechi și mai trage-
i și un șut în spate, chiar dacă,
așa cum te-am văzut, nu prea
le ai tu cu șutul!… Cu mingea
de fotbal! Dar trage-i și un șpiț
măcar în fund ticălosului care
te îndeamnă să contești
izbânda marelui machidon
numit GHEORGHE HAGI! Iar
dacă nu te-ai sfătuit cu nimeni
și faci de capul tău ce faci,
prost cap ai avut!

Din fericire lucrurile
se mai pot îndrepta pe ultima
sută de metri: renunță la pro-
ces, la acționarea în justiție a
lui GICĂ HAGI!… În fotbalul
românesc nu are voie nimeni
să treacă pe dinaintea dom-

nului GHEORGHE HAGI!
Necum să-l uzurpe, să-i fure
munca!

…Las deoparte și alte
motive, alte detalii ale chestiu-
nii, care l-ar pune pe Gigi Be-
cali într-o postură și mai
jenantă! Mă grăbesc să în-
credinez internetului rândurile
de mai sus. I-am trimis un
mesaj și lui Becali, pe telefon.
Știu că nu prea dă atenție
unor telefoane, unor expedi-
tori. De aceea apelez la cei
care au un contact mai direct
cu numitul Becali, dacă citesc
rândurile de mai sus, să nu
pregete să-l facă atent pe Gigi
Becali: cineva, pe nume Ion
Coja, îl avertizează pe Becali
că este pe cale să facă o
mare prostie, o mare
greșeală, care se va întoarce
nu numai împotriva lui, ci și
împotriva fotbalului românesc,
a noastră, în general…

●
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Testamentul lui Ianolisw (2)Testamentul lui Ianolisw (2)

George Constantin

Nistoroiu

ÎÎnchisoarea Gherla:
Aripa morţii bate-n suflet
greu;/ Suntem trei: veşnicia,
celula şi eu…

Penitenciarul Gherla
cu nelipsita şi fioroasa
Zarcă, cu aceleaşi mijloace,
metode şi obiective progra-
mate, intensificate prin
grăzăviile de exterminare s-
a situat pe locul doi în
privinţa reeducării prin
tortură după sinistra în-
chisoare Piteşti: „Inovaţiile
în torturi, bestialităţi,
umilinţe, chinuri inimagin-
abile erau repede însuşite şi
aplicate <<cu mult zel şi ură
proletară>> de către aceste
fiare <<cu chip de om>>.
Torturile şi bestialităţile
securiştilor au depăşit orice
limită imaginabilă.” (Teofil
Mija, Generaţia Neînfrântă,
Braşov-2008, p. 126)

Toată frumuseţea
primăvăratică a tineretului
creştin ortodox fusese
frântă, sfâşiată, smulsă de
ghearele Fiarei roşii atee,
apocaliptice. Sufletul lor
atârna doar de firul subţire
de păianjen cu care au ţesut
pânza frumuseţii vieţii
veşnice.

„Gherla avea un per-
sonal de înaltă calificare în
crime şi torturi, personal pe
care destinul şi fatalitatea
mi-au dat să-i cunosc pe
câţiva dintre aceşti torţionari
şi criminali în timp de 6 luni,
un timp relativ scurt, rapor-
tat la alţi compatrioţi care şi-
au găsit adăpost în acest
infern al Gherlei şi, mulţi,
pentru totdeauna.”(Victor
Maghiar, Drumul Robilor.
Casa de Editură Dokia,
Cluj-Napoca-2014, p. 151)

Toate fanteziile cruz-
imii şiroiau pe frunţile în-
guste fără minte ale
administraţiei comuniste şi
ale călăilor-torţionari. Un
colonel-comandant, trecut
prin şcoala prostimii şi-a pus
aghiotanţii să zidească pe
unii în propriile celule: Zidul
s-a închis peste mine şi o
nefirească linişte se con-
tinua în inima mea… Am în-
ceput să plâng şi lacrimile
spălau durerile din adâncul
inimii. Îmi era milă de mine
şi în mine simţeam lumea
întreagă şi-mi era milă de
cei ce mă prigonesc…Am
făcut o rugăciune fără cu-
vinte, cu murmur tainic de
simţăminte.

Închisoarea Aiud:
Din nou s-a-ntors lumina
dinspre noi,/ Din nou stă
vântul aprig să ne frângă…

Penitenciarul Aiud,
prin temuta sa Zarcă, atins-
ese prin conducerea ei por-
tocalie în frunte cu colonelul

evreu Koller, cota maximă a
măsurilor de exterminare 
a deţinuţilor politici
naţionalişti: „Colonelul
Koller, comandantul în-
chisorii, mărturiseşte Dr. Te-
ofil Mija, găsise o soluţie
(invenţie proprie), de a ne
lua şi aerul şi lumina ce mai
răzbăteau printre zăbrele în
celulele noastre. Dăduse
ordin, care fu executat în
tocmai, ca toate ferestrele
celulelor să fie acoperite pe
suprafaţa lor exterioară cu
obloane din scânduri, prin
care nici aerul, nici lumina
nu mai puteau pătrunde prin
vreo fisură.” (Teofil Mija,
Generaţia Neînfrântă,
Braşov-2008, p. 103)

În ctitoria augustei

hipopotance Maria Tereza
s-a încercat între 1963-1964
un alt tip de demascare:
reeducare etică de sorginte
marxistă. 

Trebuia să se umble
la filonul spiritual-religios, 
la conştiinţa morală, 
la conştiinţa naţionalist-
ortodoxă. Aiudul clocotea.
Se organizaseră mai multe
săli de şedinţe. 

Se instalaseră
megafoane ce transmiteau
autodemascărcările unora
şi altora. 

În vremea asta, în
zarcă alţii trăgeau să
moară… 

Onoarea era terfelită
cu deosebire. 

Demnitatea se con-
funda cu infamia. 

Infernul apocaliptic
stăpânea imperiul răului prin
administraţia roşie, prin gar-
dienii gălbejiţi şi călăii ruginii
ai temniţelor, prin turnătorii
ungherelor tenebroase, am-
plificându-şi ura viscerală,
prostia, dobitocia şi violenţa
peste orice mişcare, peste
orice rugă, peste orice
pâlpâire a vieţii creştinilor
făcute ferfeliţă din fiecare
celulă căptuşită cu beznă şi
zăbrele, surprinsă admirabil
şi sfâşietor de marele şi ge-
nialul poet creştin Radu Gyr:

Voi n-aţi fost cu noi în

celule

„Voi n-aţi fost cu noi în
celule/ să ştiţi ce e viaţa de
bezne,/ sub ghiare de fiară,
cu guri nesătule,/ voi nu ştiţi
ce-i omul când prinde să
urle,/ strivit de cătuşe la
glezne.// Voi nu ştiţi în
crunta-nchisoare/ cum
mintea, speranţa şi visul,/
când uşile grele se-nchid în
zăvoare,/ şi-n teama de
groaznica lui încleştare/ pe
sine se vinde învinsul.//
Când porţile sparge-se-or
toate/ şi morţii vor prinde să
urle,/ când lanţuri şi ziduri
cădea-vor sfărâmate,/ voi
nu ştiţi ce-nseamnă-nvierea

din moarte,/ căci n-aţi fost
cu noi în celule.”

Temniţa cea mare:
Mă-ntorc desculţ prin pul-
bere de vis,/ Păşind prin
scurm de stele…

Afară, în societatea
deschisă tuturor ele-
mentelor proletare, precare,
alogene, vulgare, totul se
precipita sub paşii mărunţi
de turmă, mânată de mus-
calii roşii dintr-o parte şi din
alta. Calitatea morală,
religioasă şi intelectuală se
refugiase la adăpostul
familiilor creştine dezmem-
brate, cu mulţi membri
arestaţi, cu ani grei de în-
chisoare, rămase văduve,
de izbelişte, hăituite,
flămânde, desculţe,
zdrenţuite, resemnate, dar
aflate permanent în vizorul
securităţii. Societatea, care
în urmă cu ani buni era put-
ernic înrădăcinată în
Tradiţia creştină, prosperă,
cultă, frumoasă în portul ei
popular-regal, distinsă,
omenoasă, plină de elan şi
vigoare, cu obrazii
trandafirii, cu mersul ma-
jestos, cu pasul apăsat,
stăpân pe sine se transfig-
urase rapid: o mare parte
adâncită în necazuri,
înconvoiată de dureri,
cernită de soartă, cu
maramă lăsată adânc peste

fruntea aflată în continuă
rugă şi suferinţă; o alta
purtătoare de şepci de
modă leninistă; alta în sa-
lopete, aliniată în cadenţa
colectivizării forţate şi restul
la cheremul bolilor.

Peste conştiinţa
creştină a poporului ortodox
dacoromân, vlăstarul regal
al unui Neam ales, voievo-
dal, vlădicesc, frumos,
eroic, martiric, cult şi sfânt,
societatea proletară trăsăse
obloanele sumbre ale
Internaţionalei, făcând-o să
semene tot mai mult cu o
Temniţă naţională: Noua so-
cietate semăna cu temniţa,
căci hotarele erau păzite, se
vorbea o singură limbă
ideologică, se executa un

singur program de viaţă, tre-
buia să gândească toată
lumea după directive. Oa-
menii, reduşi la neputinţă în
faţa statului, se supuneau şi
se mascau. Masca era şi o
pervertire, dar şi un mijloc
de salvare… Ţara pe care o
părăsisem când am intrat în
temniţă se schimbase la
faţă. Nu mai existau ţărani,
nici ca pătură socială şi nici
în tradiţia în care îi
cunoscusem. După ce
fuseseră pauperizaţi,
părăsiseră pământul,
năvălind pe şantiere.
Pământul colectivizat era
acum dispreţuit şi muncit în
derâdere de oameni care
nu-l iubeau… Familia era şi
ea sfărâmată. Desfrâul era
public… La biserică
mergeau bătrânii, cu deose-
bire femeile. Preoţii erau
timoraţi, cei mai mulţi
gustaseră şi ei din amarul
temniţelor…

Într-o bună zi am
auzit un grup de copii cân-
tând <<Internaţionala>>şi
am crezut că voi muri pe
loc, ori voi îngheţa acolo, ori
poate mă voi face praf şi
pulbere… Vedeam trecutul
mort, vedeam prezentul
înroşit, dar îmi era cu mult
mai greu să suport viitorul
neantului…

Constatam că în so-

cietatea socialistă se repetă
în formă paroxistică toate
viciile pe care Marx le-a crit-
icat în burghezie: delaţiunea
exista la ordinea zilei, furtul
este la modă, lenea e
deşteptăciune, minciuna e
dialectic-ştiinţifică. Omul
este fiară civilizată! Statul
este instrumentul partidului
şi nimeni nu i se poate sus-
trage. Omului nu-i rămâne
absolut nimic personal.
Conştiinţa nu poate să se
exercite decât în cadrele or-
ganizate de stat… Soci-
etatea este când temniţă,
când fermă, când mecan-
ism, aceste trei aspecte co-
existând unitar, dar
eliminând tot ce este uman,
libertate şi frumuseţe. Ade-
sea lumea pare un ospi-
ciu… Sper că viaţa şi
omenirea vor supravieţui
dezastrului şi dezastrul va
deschide ochiul închis al
credinţei din oameni, încât
se va deschide o nouă eră
creştină. Dar era necesar
acest dezastru pentru o ast-
fel de cauză nobilă? Dacă
S-a răstignit însuşi Fiul lui
Dumnezeu pentru a mântui
lumea, atunci cum să nu
înţelegem sacrificarea unei
civilizaţii? Asta e taina
libertăţii şi majestăţii oame-
nilor. Va veni ziua în care în-
dumnezeirea va fi act de
conştiinţă colectivă.
Frumuseţea acestei per-
spective mă încântă şi
acoperă toate prăpăstiile din
mine şi din istorie.

Suferinţa şi Jertfa
pătimitorului-deţinut, a
naţionalistului-creştin orto-
dox este o acceptare a
Sinelui, uneori şi o
mulţumire, dar nu este
independentă de Suferinţa
şi Jertfa colectivă a Neamu-
lui. Unitatea individului şi
unitatea Neamului stau în
Sânul Providenţei divine. Să
luăm aminte cu înaltă
venerare şi adâncă
reverenţă  la această carte
memorabilă, filocalică şi
sofianică!

●
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Țopăială pe coada limbii de lemn a solidarității impuse…Țopăială pe coada limbii de lemn a solidarității impuse…

Cezar Adonis

Mihalache

ÎÎntr-un fel au ajuns
la esența programului de
guvernare! Au dezgropat din
nimic „filonul” masterplanu-
lui de (ne)guvernare! Și, de
ce să nu recunoaștem,
acum chiar nu ne-au mai
dezamăgit! Căci au rezol-
vat-o, așa cum ne
așteptam: „românește”…
După ureche, pe principiul
lui „las’ că merge și așa”, ne
descurcăm la fața locului…

Și da, rateurile,
țopăiala fiscală,
amenințările cu feluritele
aberații „progresiste”, în fapt
adevărate impozite de re-
gresie, trebuie să pună în
gardă mediul de afaceri și
populația… fiscală! Căci,
da, „fumăm” deja pe două
tabere, populația asistată și
populația fiscală. Ăia în nu-
mele cărora se strigă că
avem nevoie de bani, să le
dăm, nu contează că se
stimulează pe mai departe
nemunca, nu așa este
românește?, și ăia de la
care luăm, nu ca un Tudose
Jianu, ci de-a dreptul un Tu-
dose… lotru.

„Va fi cumva”… La
atât se rezumă, în fapt, în-

treg programul de gu-
vernare. Iar actualul premier
nu a făcut decât să glas
realității. Că i-a scăpat ori
nu, că a fost o gafă de după
șprițul guvernamental, nici
nu mai contează!

În momentul în care,
ca prim-ministru, te referi la
o acțiune care a pus deja pe

jar populația și mediul de
afaceri cu formula unui nu
știm cum mascat ca „Va fi
cumva!”, în mod firesc ar
trebui să închizi birtul din
Piața Victoriei și să pleci
acasă.

Acest „Va fi cumva!”
e cu mult dincolo de
țopăiala fiscală de până

acum… Este coada de lemn
a unei adevărate sape fis-
cale. Și nu este eticheta
unui neprofesionalism, ci
expresia batjocurei pe care
trebuie să o primească o
țară întreagă.

Premierul doar a
legat acum această nouă
„țopăială” de mult vehiculata

taxă de solidaritate. Ea este
însă reprezentativă pentru
toate „rateurile” de până
acum, iar anticipativ și pen-
tru orizontul fiscal punitiv
trasat cu cerneala roșie a
guvernării…

Evident, trebuie să
fie „cumva” doar pentru a nu
fi… altfel! Adică, bine… Căci

același premier își traduce
mesajele și mai direct. Și
chiar dacă eram convinși că
taxa de solidaritate este
menită a acoperi „găuri”
deja existente, al acelui sac
bugetar perforat de măsurile
populiste, nu este așa. Căci,
premierul anunță că abia
după ce vor fi încasați banii

din taxa de solidaritate, se
va găsi și destinaţia pentru
ei. Adică, același „vom
vedea ce facem”… La fața
locului…
Sigur, calculele sunt sim-
ple… Ăia care „câștigă
foarte mult, care beneficiază
de o mulțime de lucruri din
partea statului” (!), trebuie

să plătească. Înainte dacă
se poate! Și se poate, nu?
Că de aia statul e stat! Dar
care sunt acele „multe lu-
cruri” pe care le primesc oa-
menii din partea statului?

Nu cumva
guvernanții vor să reducă
eventualele „pierderi”? Cum
ar fi cele generate de
indemnizațiile pentru con-
cediile maternale ori pater-
nale. Pe care nu le mai pot
retrage din avântul populis-
mului de la începutul
guvernării. Dar nici să le
plătească la sumele colos-
ale la care s-a ajuns în
situația acelora care au
câștigat mult. Așa că
balanța va fi echilibrată
forțat: impozitele plus taxa
de solidaritate vor com-
pensa anticipat ceea ce va
da statul ca îndemnizație…

Totul într-o
socoteală a anticipării pe
caietul de datorii al
cetățenilor către stat…

●

Picătura otrăvită…Picătura otrăvită…

Ion

Coja

UUnul dintre cele mai
periculoase proiecte anti-
românești pe care le
finanțează Budapesta este ru-
perea Transilvaniei de Româ-
nia, nu pentru a o „reda”
Ungariei, ci pentru a se con-
stitui Transilvania ca stat inde-
pendent și suveran. Strategii
acestui proiect își imaginează
că se vor găsi și români des-
tui care să accepte această
mișcare de granițe, dacă îi
convingi că în momentul de
față, în România de azi, Tran-
silvania și Banatul împreună
ar avea mult de câștigat dacă
s-ar separe de restul
României. Așa a apărut o
propagandă subtilă care se
face de câțiva ani, de față sau
cu subînțeles, cum că Transil-
vania și Banatul sunt (1) con-
tributorul cel mai important la
PIBul românesc, că (2)
șomajul cel mai mare este în
județele „sudice” și în
Moldova, că (3) tot acolo merg
cele mai multe ajutoare so-
ciale, și că (4) însăși Măria Sa
Corupția este mult mai bine
instalată la București și în
celelalte regiuni din fostul
„regat” România, făcând
imense găuri în bugetul
României, acoperite acestea
prin munca, onestitatea și
eficiența ardelenilor, care se
deosebesc atât de mult de
ceilalți locuitori ai României
Mari!…

Proiectul acesta este

destul de vechi. Într-o deplină
conspirativitate s-a lucrat la
acest proiect imediat după au-
gust 1944 sub stindardul Kom-
internului și sub comanda lui
Valter Roman, descoperit
după 1990 de Gheorghe
Buzatu în arhivele KGB cu
însărcinări și inițiative precise
în cadrul acestei stratageme.
Din motive mai mult sau mai
puțin necunoscute, Stalin nu a
agreat această idee, așa că…

Abandonată după
câțiva ani, ideea revine în
zilele noastre, având și
susținători români, care nu se
mai ascund. Ungurii, în-
deosebi cei înregimentați în
UDMR, sunt activi pe această
idee chiar și în Parlamentul
României!

Unii, ca binecunoscu-
tul Sabin Gherman, își afirmă
de ani de zile greața de
România și de „sudiști”, față
de „miticii” din București, și o
face deschis, beneficiind și de
sprijinul unei televiziuni.
Câteodată mai dau și eu peste
vreo emisiune a individului.
Nu-i rău totdeauna și chiar mi-
a devenit simpatic. Nu-i prost
de tot! Probabil prin
comparație cu Rareș Bogdan,
ardeleanul trădător și diver-
sionist, insidios și bine
acoperit, care a venit la
București și face emisiuni cu
invitați dintre cei mai re-
spectabili, dându-se mare pa-
triot, emisiuni cu care și-a
câștigat ceva simpatizanți. Era
să mă număr și eu printre ei.
Din păcate pentru numitul
Rareș Bogdan, sunt și eu un

fel de specialist în comunicare
și mă pricep să înțeleg unde
bat textele cuiva care încearcă
să-și păcălească cititorii sau
auditoriul ori telespectatorii!…

Urmărind aproape
seară de seară emisiunile
politice de la Realitatea TV nu
mi-a fost greu să sesizez
mesajul anti-regățean – dacă
pot zice așa, al ticălosului. Nu
în fiecare seară, ci doar din
când în când strecurându-și
picătura otrăvită. Despre
aceste pledoarii discret anti-
românești ale lui Bogdan
Rareș am mai vorbit de câteva
ori. Ultima oară în emisiunea
dedicată zilei de 14 iulie, temă
atrăgătoare, mă pregăteam să
mă înfrupt din ea pe îndelete!
Când, ce să vezi?! Piticania
ticăloasă aduce vorba, din
senin, de Liviu Dragnea, de
abuzurile făcute la Teldrum, în
județul Teleorman, și se apucă
să peroreze sonor și vehe-
ment: asemenea malversații
nu se mai întâlnesc în Româ-
nia decât în județele „sudice”!
Se jură și chiar îi invită pe tele-
spectatori să parieze: furăciuni
ca în Teleorman mai întâlnești
în România numai în județele
din Muntenia și Moldova, ni-
cidecum însă în Ardeal sau în
Banat!… Promite că dacă
cineva îi va demonstra con-
trariul, că, adică, se fură la fel
de mult și în Ardeal sau Banat,
el va face și va drege! Se va
rade în cap și-și va tăia
barba!… Nu s-a angajat clar
ce va pierde! Mă așteptam să-
l aud că promite să dispară de
la Realitatea TV! Măcar un an-

doi!
Mă prind și fac prin-

soare cu netrebnicul! Și-l în-
treb în ce oraș „din Sud” au
mai dispărut atâtea edificii
publice ca la Timișoara, Sibiu
sau Cluj-Napoca?! Mari clădiri
de importanță națională au
încăput pe mâna unor interlopi
romotei, a unor săsălăi
nesătui sau bozgori necinstiți,
prin hotărîri judecătorești date
de magistrați corupți ardeleni,
ardeleni, nu teleormăneni,
măgarule!… Nadășul nu este
sat din Argeș sau Vaslui! Iar
cei care l-au salvat au fost doi
bucureșteni, doi „mitici”:
doamna avocat VASILICA
COROIU și inimosul
întreprinzător ADRIAN GRIG-
ORIU. Fără intervenția lor,
câteva mii de familii necăjite
din Nadăș ajungeau pe dru-
muri, își pierduseră literal-
mente casa și ograda, iar
ardelenilor din prefectura
arădeană, din justiția și presa
arădeană, ardeleni cu toții,
puțin le păsa!…

Magistrații din Arad și
înalți funcționari de la
prefectură, ardeleni cu toții, se
înhăitaseră cu niște hoțomani
fără frică de Dumnezeu, arde-
leni și ăștia, și se pretaseă la
un abuz juridic fără pereche
de urât, de cinic, de inuman.
Ehei, păi ce șmecherii va fi
făcut Liviu Dragnea în Teleor-
man e parfum, e nimica toată
pe lângă crima de la Nadăș!
Căreia – repet, i-au dat de
capăt doi „mitici”, pe cheltuiala
lor, adică doamna COROIU și
domnul GRIGORIU nu au

pretins de la năpăstuiții din
satul ardelenesc nici măcar să
le plătească trenul sau
avionul! Totul pro bono, în nu-
mele omeniei românești, care
există și la București, nemer-
nicule!…

Să mai întreb și cum
își bat joc de justiție magistrații
din Ardeal care au permis
retrocedări frauduloase de
sute de mii de hectare în baza
unor acte falsificate la Bu-
dapesta?! Sau prăpădul din
codrii Ardealului, mult mai
mare decât în județele sudice,
cine l-a făcut, cu a cui com-
plicitare sută la sută
ardelenească, nenorocitule?!

Să te întreb cumva
despre prestația lamentabilă a
prim-minșitrilor ardeleni Cior-
bea și Boc?! Teamă mi-e că
dacă m-aș întinde la vorbă pe
acest subiect aș face jocul ne-
trebnicului de la Jocuri de put-
ere! Este evident că asta
urmărește, să ne
învrăjbească! Cine-l plătește?
Îl plătește Cosmin Gușe! Și pe
acest Gușe cine îl plătește?!
Cine, haimanalelor?!…

Văzându-vă mutrele
și ascultându-vă murdăriile
rostite în auzul Țării îmi aduc
aminte de o vorbă a mamei,
vorbă adusă în Dobrogea de
la Rășinari, probabil: Ardelenii
sunt niște oameni minunați!
Dar când se naște printre ei
un ticălos, apoi acela nu are
pereche de netrebnic ce e…

●


