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Comandamentul lotrilor de țară…Comandamentul lotrilor de țară…

Cezar Adonis
Mihalache

AAdevărul e că ăștia
doi lucrează bine în echipă!
Când primul taie ce mai
funcționează prin organis-
mul numit societate, celălalt
vine și spală imaginea de
chirurg (politic) ratat al întâi-
ului. Și nu o face pe scuza
ficatului care a dus poate
prea mult, și a înmuiat mâna
politicianului de bodegă din-

colo de blegire, ci într-un ar-
gument elitist de te și miri de
pe unde l-a procurat Liviu de
la Gartea!

Distruge primul ceva
bun? Vine apărătorul și
explică: am vrut ca oamenii
să aibă o alternativă! Să mai
aleagă o dată, că poate au
greșit (iar dacă e nevoie îi
convingem noi că au
greșit!), întâia oară. Iar ar-
gumentul folosit de Liviu
Dragnea pentru a justifica
acțiunile premierului Tudose
ar putea deveni clișeul unei
guvernări menite a ținti
însăși fundamentele țării.

Izbim cap în cap pi-
loanele de pensii până le
fărâmițăm?! O facem dară
pentru a putea „renaște” din
cenușa ce va fi rămas (și în
care ne vor transforma
guvernanții ăștia, sector cu
sector, toată țara, în modelul
unic pe are îl vrea partidul),
apoi întreaga tărășenie va fi
justificată prin invocarea
„mai binelui”!

„Mai dăm o dată
posibilitatea românilor să
opteze” (dar de ce să nu să-
și revizuiască alegerile 
și la nivel politic?!). Este
găselnița lătrată de Liviu
Dragnea pentru ca partidul
să-și poată băga labele în
toate cotloanele!

Și nici nu prea ai ce
să replici… Păi’, ce poate fi
mai democratic decât drep-
tul de a alege, nu?! Doar că
alegerea pe care o vrea
țara, între liniile democrației

și libertății, nu are la coadă
acel „încă o dată”. Care, de
fapt, este vechea formă de
epurare a dorințelor și
voinței maselor după rația
impusă de guvernanți…

Nu a ieșit cum tre-
buie? Îi punem pe români să
mai aleagă… Eventual, ori
de câte ori este nevoie! Fie
până se vor plictisi, și ne vor
lăsa pe noi să scoatem ce
trebuie din jobenul ipocriziei
și al imposturii, ori până se
vor plictisi și vor pleca în alte

țări unde nu sunt forțați să-
și tot aleagă „binele”…

Acum, guvernanții
au luat în cătare pilonul de
stabilitate pentru viitor… Și
sfarmă o alegere deja
făcută pentru a insinua un
presupus bine unic. Iar pi-
loanele de pensii private vor
fi destructurate doar pentru
a-i pune pe oameni să mai
aleagă „o dată”. Pentru că
aceasta este matematica
guvernării lăsate pe mâna
analfabeților, impostorilor și
lotrilor. Doi și cu trei trebuie
să dea unu. Și punct. „Unu”
ca pilon de pensii. „unu” ca
marjă de opțiuni pentru
orice va urma.

Pesemne, așa se va
justifica și aberația „splitării”
TVA… Un șpriț de separare
a banilor care va împinge
economia în degringoladă
Ce importanță are că vor fi
pierderi?!… „Experimentul”
va fi făcut pentru mai da
încă o dată companiilor
dreptul de a opta, nu?! Doar
că s-ar putea ca firmele să
opteze spre alte meleaguri,
ca sedii sociale, sau spre
declararea ca neplătitoare
de TVA. Iar guvernanții știu
asta. Așa cum știu bine că
toate măsurile pe care le
forțează vor duce în final la
colaps.

Știu și înțeleg bine
fundătura în care împing
țara… Și știu bine și scopul
pentru care fac asta… Și nu
este unul electoral. Pentru
că alegerile sunt departe iar

măsurile lor nu se mai
calchiază pe ideea populis-
mului haiducesc.

Î n ț e p e n i r e a
economică a țării… Blo-
carea fluxurilor financiare…
Destructurarea sistemului
bancar prin inducerea la
nivel de masă a neîncred-
erii… Zeci de falii care 
să invadeze societatea
românească. De altfel, luat
la bani mărunți, programul
de (anti-)guvernare de
acum pare livrat de
consultanții comitetului bu-
dapestan „Trianon 2020”.
Sunt scheme de destruc-
turare, de insinuare a neîn-
crederii, de generalizare a
lipsei de predictibilitate care
ar trebui să alerteze servici-
ile. Măcar acele părți din ele
care nu au fost puse la
vipușca trădătorilor de
neam și țară, a clicilor aces-
tora, a coloanelor de cau-
ciuc ce freacă bonteul
veneticilor…

P.S.:

Tot oferta guvernamentală
de „a mai opta o dată” se va
livra ca explicație și când 
va exploda nemulțumirea
românilor care muncesc
afară și care se vor trezi cu
un impozit pe… absență.
Amendați pentru că au ple-
cat fără să se anunțe miliția
central-fiscală. Atunci va fi
vorba, probabil, de posibili-
tatea „oferită” de guvernanți
de a se mai gândi dacă mai
merită să muncească pe la
alții! Doar că și aici
„opțiunile” deja creionate
sunt bine cunoscute de
către guvernanți. Știu ce vor
alege românii care lucrează
afară. Știu că aceștia vor în-
toarce definitiv spatele țării
care îi alungă și când vin în
concediu… Pentru că
aceasta este linia generală
de depopulare a unei țări…
Prin sfârtecarea
cumsecădeniei noastre cu
furcile umilinței la ghișee…
Căci, nu-i așa?!, la fiecare
român umilit, dezgustat,
alungat, se va fi răspuns cu
încă o barcă plină cu
imigranți…

●

Aşteptare, întrebări, lehamite…Aşteptare, întrebări, lehamite…

Corneliu
Vlad

DDe la o vreme, parcă
aşteptăm mereu ceva şi ne
întrebăm ce şi cum o să se
întâmple. Va fi război? Vor
mai rezista crucile de pe
cupolele Occidentului? Vin
ruşii peste noi? Ne-o sări
NATO în ajutor? Dar Trump?
Ce-o mai avea de gând dolo-
fanul de la Phenian?

Când citeşti ziarele
(pe net, desigur) sau te uiţi la
„stirile” de pe televiziuni,
parcă simţi – şi nu o dată –
că aştepţi să se întâmple
ceva. Ceva anume? Nu
neapărat, ceva „prin lume”,
mai degrabă. S-ar zice ca
trăim  într-o aşteptare
continuă. Vremii noastre i-
am putea spune că e şi un
timp al aşteptărilor. Aşteptăm
un Godot, simţim nevoia să
se producă ceva, să apară
ceva sau cineva. De ce? „Au
prezentul nu ni-i mare?”, ca
să parafrazăm un vers cele-
bru. În politică – şi cea
internă, şi în cea
internaţionala, prezentul nu-i
deloc prea mare, e mai
degrabă meschin şi nu prea
dătător de optimism şi
speranţe. 

Şi atunci, aşteptăm
mereu. Am aşteptat să crape
comunismul şi să moară
Ceauşescu, să ne uităm la
eclipsa din 1999, să prindem
anul 2000, dar parcă tot nu
ne-am plictisit să asteptam şi
tot aşteptăm ce-o mai fi să
fie. Ceea ce înseamnă nu
atât că suntem mereu
curioşi,ci mai degrabă că nu
suntem mulţumiţi de ce e-n
jurul nostru, de mersul lumii
etc. Înainte de primul şi de al
doilea război mondial viitorii
beligeranţi parcă nu mai
aveau loc  unii de alţii pe
hărţi şi pe scoarţa
Pământului, se simţeau
înghesuiţi ca într-un troleibuz
de pe vremuri la orele
dimineţii. Uneori avem si azi
impresia ca parca nu ne
prea mai incape Pamantul
pe toti.

Nu-i chiar ca în sec-
olul abia încheiat, Doamne
fereşte, dar tot ne e mai
mereu gândul să se dezlege,
să se destupe, să-şi dea dru-
mul, să se ia o decizie etc.
ceva, cumva, undeva… Şi în
ţară, şi pe-afară.

E adevărat că vacar-
mul intern continuu ne umple
cam tot timpul, dar parcă mai

sunt printre noi şi unii cărora
nu le e chiar indiferent pe ce
lume trăim. Va reuşi oare
Trump să-şi ducă până la
capăt mandatul? Ce va mai
face Moscova lui Putin şi,
mai ales, de după Putin?
Cum va mai arăta Uniunea
Europeană, cu mai multe
viteze sau pe butuci şi cu
cutia de viteze demontată?
Dacă Statul Islamic a fost
nimicit, nu se vor năpusti
peste Europa, individual sau
în grupuri, fanaticii
fundamentalişti infranti, pen-
tru a se razbuna? Dar val-
urile de refugiaţi
extraeuropeni, vor putea fi
ele stăvilite, integrate,
respinse, fixate în ţările lor?
Va fi acceptată Coreea de
Nord ca putere nucleară? 

Va reuşi China să
gestioneze supraîncălzirea
motorului ei capitalisto-co-
munist de creştere
economică vertiginoasă din
ultimele câteva decenii şi ce
va aduce Congresul
comuniştilor chinezi din
toamna? Dar alegerile din
Germania, va funcţiona noul
menaj franco-german MM
(Macron+Merkel)? 

Va supravieţui
Grupul de la Vişegrad cu doi
parteneri tot mai imprevizibili
şi alţi doi care parcă încă nu
s-au decis (ori nu li s-a decis)
dacă să meargă mai mult cu
Vestul sau cu Estul? Într-un
balans instabil, între
neootomanism şi neokemal-
ism face de câţiva ani
echilibristică şi Turcia lui Er-
dogan. Iar viitorul cel mai
greu de desluşit este cel al
statului numit azi R.
Moldova, care nici stat nu
prea mai e, iar ca patrie, aşa
cum e acuma, n-ar putea fi
luată nici în ruptul capului
vreodată de cineva.

Şi cu întrebările am
putea-o duce mult aşa. Şi le
pun, de altfel, cei cărora le
pasă pe ce lume avem de
trăit. Că în ce ţară, vedem
clipă de clipă. Parcă ţi-e
lehamite să-ţi mai pui şi
întrebări. Ori să te mai
aştepţi şi să speri la altceva.

●
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Misteriosul inel cu inscripție de la Ezerovo (Bulgaria)Misteriosul inel cu inscripție de la Ezerovo (Bulgaria)

George V. Grigore

ÎÎn luna aprilie a anului
1912, doi ţărani au găsit într-o
movilă – mormânt din secolul 5
î.Hr al geților sud-dunăreni
(tumul, de la „tumul”-tul cata-
clismic ce ne va lovi, zgomot
mare, larmă, zarvă, vacarm,
învolburare, curs repede,
tălăzuire a unor ape, agitație,
tulburare, zbucium sufletesc
de care vom avea parte) de la
locul numit „Părinak” de lângă
satul Ezerovo (sau „Ie – zero –
v-o” (vom fi zero”), sau „iezer”
ca izvor, lac; fost „Dipsis-gjol”
sub turci), comuna Părvomai,
din departamentul Plovdiv, un
inel de aur având o inscripție
scrisă cu alfabet grecesc, dar
într-o limbă necunoscută,
bănuită a fi limba tracă (geto-
dacă). Împreună cu el s-au de-
scoperit şi alte obiecte, între
care o diademă de aur
încrustată cu cercuri (forma
altarelor geto-daco-trace și a
turlelor bisericilor creștine orto-
doxe (care vor lovi pământul
urlând (T –care urlă)), o
linguriţă de aur cu mâner
răsucit (așa cum este și taina
vieții în materie), o oglindă
arhaică de bronz lustruită dar
nedecorată, două plăcuţe de
aur cu trei laturi şi cioburi dintr-
un vas de ceramică neagră.

O încercare de de-
scifrare ne face să constatăm
că în acest text câteva litere nu
au valoarea fonetică din alfa-
betele grecești cunoscute, iar
textul conține unele litere cu
semne diacritice. În prezent
artefactul din aur, cu o greutate
de 31,3 grame, constituit dintr-
un disc oval – ce este pe una
dintre fețe chiar suport al
inscripției – și este atașat
printr-un ax de o verigă de
forma unei potcoave (semn al
norocului, pentru că cercul nu
este închis; există „o ușă” – ca
la „Sarmis – e – get – ușa”) se
află la Muzeul de Arheologie
din Sofia având număr de in-
ventar 5271. Acest faimos inel
a participat la Expoziția de
Vestigii de aur trace,
organizată de bulgari la Metro-
politan Museum din New-York,
în anul 1978. La doi ani după
aceea expoziția, artefactele au
fost prezentate și la Muzeul
Național de Istorie a României
din București, unde a putut fi
văzut în original. Pentru acest
inel s-au dat pe plan
internațional, până în present,
peste 22 de descifrări, fără a
se ajunge la o acceptare
oficială a vreuneia. Un
cercetător grec solicitat de
către istoricii bulgari susține că,
deși literele seamănă cu cele
din alfabetul grec, inscriptia de
pe inel nu este scrisă în limba
greacă. Arheologii bulgari îl
considera trac și îl datează în
secolul V î.Hr.

Textul aflat pe inel și
gravat cu caractere grecești,
este următorul: ΡΟΛΙΣΤΕ-
ΝΕΑΣ / NΕΡΕΝΕΑ / ΤΙΛΤΕΑΝ /
ΗΣΚΟ / ΑΡΑ / ΖΕΑ / ΔΟΜΕΑΝ
/ ΤΙΛΕΖΥΠΤΑ / ΜΙΗ / ΕΡΑ /
ΖΗΛΤΑ (rolisteneas / nerenea /
tiltean / ēsko /aras / zea /
domean / tilezupta /miē / era
/zēlta). Una dintre traducerile

propuse este: „Eu sunt Roliste-
neas, urmaș al lui Nereneas.
Tilezupta, o femeie araziana,
m-a adus pe pamânt (pe
lume). Dintre alte traduceri
putem menționa pe cea din
2006 a lui Florin Croitoru textul
devenind: „Polisteneasne,
Penea ţi-l tea. Niesc-o-a pacea
! Dă mea-nţileci vii ta miiee pa-
ciea ta.” Cornelia Velcescu, în
traducerea sa din anul 1978,
ține să menționeze
următoarele: „În primul rând,
observăm că inscripția este
prezentată pe suprafața unui
oval culcat (potcoavă?), că
este scrisă pe șapte 
rânduri vălurite (simbolismul
numărului 7: șapte vămi
cerești, etc.; vălurit ca semn al
apelor cerești ale Potopului),
că în centrul ei se afla un cu-
vânt bine marcat și că pe
muchia inelului s-a mai repetat
un cuvânt care deja exista în
interiorul inscripției. Urmărind
intenția scribului, am întărit cu
bună știință cuvintele alterna-
tive, pentru ca să le putem dis-
tinge mai ușor la citire.

Din punct de vedere
ortografic, în al doilea rând se
află un cuvânt prescurtat,
înfățișat aici prin idiograma și
litera „T” (ca și coloană a ceru-
lui pe care se află piatra de
moară ce ne va cădea în cap).
Cuvântul următor este
despărțit în silabe, a doua
silabă continuându-se în rân-
dul al treilea. În rândul al pa-
trulea se află, de asemenea, o
idiogramă (idiograma „∆”;
Treimea – Cerul), „Delta”, care
ține loc unei noțiuni; în contin-
uare, un alt cuvânt despărțit în
silabe, unde a doua silabă este
trecută în rândul al cincilea.
Din punct de vedere fonetic,
aproape toate literele din text
sunt cunoscute, numai cu
excepția câtorva, printre care
și două litere duble, cu grafie
deosebită, dar cu același
sunet, cum este, de exemplu,
litera „E” (de la „a fi”- este),
reprezentată prin
strămoșeasca ei idiogramă „∑”
(un „M” – de la „Mama”, căzut
pe o parte). Același lucru se
petrece și cu idiograma și litera
„T”, dublată cu aceeași valoare
fonetică de litera și idiograma
„I”, mai veche. Idiograma „I”, în
poziție culcată, a dat idiograma
și litera „H” (egal „H”, sunetul
„h”). Idiograma „H”, introdusă
cu necesitate de datare în cu-
vântul plasat în centrul inscrip-
tiei, „NHEK”, sau în alte două
cuvinte: „MIHE” și „IHLTEA”,
nu afectează cu nimic înțelesul
cuvântului. Ori de citim „NHEK”
sau „NEK”, „MIHE” sau „MIE”,
„IHLTEA” sau „ILTEA”, este
același lucru. Chiar autorul,
după ce a terminat de scris
inscripția, dându-și seama că
și lipsește un „H”, este nevoit
să reia cuvântul „ILTEA” pe
muchia inelului sub forma
„IHLTEA”. Pentru a preciza
exact datarea, el avea nevoie
să menționeze de trei ori idio-
grama „H”. Au mai rămas „Λ”
(„Lambda”, cu valoarea fonet-
ica „L”), „V” (cu valoarea
fonetică „U”) și „K” (cu valoarea
fonetică „C” în limba română.
Transcrierea fonetică și
ortografică ar fi următoarea:

POLIET, ENEAEN
EPENEA, T. IL-
TEA NEC! OA

DA TEA “∆” OM-
EA. ‘NTILETU

OT, A MIE
TAT.

……………… ILTEA.

Vocabularul folost ar fi
acela ce ne conduce spre taina
acestei inscripții. Astfel
„POLIET” – este un atribut, o
însușire esențială, semn dis-
tinctiv pentru substantivul nom-
inal „ENEAEN EPENEA”,
stăpânul inelului. Acestui cu-
vânt ar fi greu în zilele noastre,
să-i înțelegem conținutul, dacă
inelul nu ar fi datat. Vom vorbi
cu altă ocazie de „HYPER-
BOREI”, de „URSE” și de
Ovidiu, care se tânguia că
îngheață vinul în ulcioarele
Geților, deși pe vremea lui
Ovidiu, clima era dulce, deși,
bineînțeles, nu atât de dulce ca
la Roma și nici atât de aspră ca
pe vremea polarului Eneaen
Epenea, Tarabostarul Cetății
Iltea. Clima, pe vremea când a
fost făcut inelul de la Ezerovo,
era în zona carpatică cam cum
este astăzi în partea de nord a
Scandinaviei. Cuvântul
„POLIET” este cuvânt aglutinat
din „POLI+E+T”. „POLI” – este
pluralul de la „POL”, sau „de
mai multe ori polar”. „E” (popu-
lar E), „ETE„ cu sensul de
„este”, și „sunt”, în limba cultă.
În străvechime idiograma „E”
însemna de trei ori (trinitate; tri-
dent răsturnat). Din această
cauză poporul, crescut 
în școala tradițională,
întrebuințează încă forma „E”,
„ETE” și „ESTE” pentru pluralul
„SUNT”. Traducând cuvântul
„POLIET” în idiogramele
matematice ale Sanctuarelor
dace din Munții Orăștiei,
„POLI, de trei ori,
Conducători”, „T” fiind idio-
grama de conducător. Mai pe
înțelesul nostru „Sunt triprece-
sional, și mai clar, ca de exem-
plu, în numele propriu
„POLESCU – SUNT POLAR”,
rămas până azi în limba
română, deși clima din zona
carpato-dunăreană despre
care vorbeau Grecii antici s-a
schimbat demult. Desș cuvân-
tul „POLIET” noi l-am putut tra-
duce „DE TREI ORI POLAR”,
sau pur și simplu „PO-
LARUL…” până ne vom famil-
iariza cu Strămoșii, păstrăm
forma veche, așa cum este
atestată pe inel, forma
„POLIET”. „ENEAEN EPE-
NEA” este un substantiv pro-
priu, fiind numele
conducătorului cetății Iltea.
Epenea în străvechime mai
însemna și „URIAȘ”, dar ne-ar
lua prea mult timp să discutăm
aici aceste nume proprii.
Părintele Mătase, fondatorul
Muzeului de Arheologie de la
Piatra Neamș, începea
prezentarea muzeului cu
aceste cuvinte: „Moldovenii,
când găsesc ceva în pământ,
fie un os, fie un alt obiect, zic: –
Ori e de la URIEȘI, ori de la
Ștefan cel Sfânt!”. Dorim să
accentuăm faptul că poporul a
păstrat, prin tradiție, încă un
nume al Strămoșilor, care erau

uriași, nu atât în sensul fizic,
cât în sensul spiritual al
cunoașterii. Reîntorcându-ne
la Tarabostarul ENEAEN EPE-
NEA, menționăm numai că
este plină țara de ENE, ENEA,
ENESCU și de PANA, PENEA
și PENESCU. „T” este idio-
grama Conducătorului (cuvânt
prescurtat: Tarabostar, sau
Tarabostes, cum vor istoricii).
ILTEA este numele cetății sau
localității unde era Tarabostar
Polarul Eneaen Epenea.
„NEC” vine de la „nec”, „înec”,
art. „înecul”, verbul a îneca”,
potop).

Cuvântul „nec” este
viu în județul Argeș – Muscel.
Dicționarul limbii române con-
temporane nu-l atestă. Cuvân-
tul NEC – bustrofedon – KEN
– chin, suferință a rămas (im-
propriu zis) în cuvântul NECAZ
(nec+az), cu sensul de
supărare, mâhnire, tristețe,
amărăciune, suferință, prime-
jdie, impas, neajuns,
neplăcere, încercare, mânie,
furie etc. După cum constatăm,
conținutul cuvântului NECAZ
este, în ciuda formei care a
rămas aceeași, nemaipomenit
de bogat. Cuvântul „Necaz”, la
originea sa, atesta NEC-ul de
pe poziția „AR” a Helicei de
Precesie, helicea întreagă nu-
mindu-se la vremea aceea
„AZA”. Partea dreaptă a ei se
numea „AZ”, de unde cuvântul
„ZA” („zală”, în limba română).
Cuvântul NEC-AZ se poate
data, întrucât reprezintă, la
origine, un fenomen al
pământului, un fenomen istoric
care s-a petrecut cu 12.920 ani
în urma „NEC”-ului atestat pe
inelul de la Ezerovo. Am insis-
tat asupra acestui exemplu de
lingvistică matematică și
istorică, care este cu totul
altceva decât lingvistica
statistică și etimologică. „OA
DA” vine de la verbul „a da”, în
cazul nostru forma de viitor
popular: „o da”, „oa da”, „va
da”, „o să dea Domnul Dum-
nezeu să cadă fericirea pe
capul oamenilor!”, de exemplu
(este o formă folosită în
invocații, chemare în ajutor).
„TEU” – cu sens de „Sfântul”,
în formă mai cunoscută
„TEIUL”, în forma populară.
Eminescu, când zice „Teiul
sfânt”, face de fapt o tautolo-
gie, pentru că însemnează
„Sfântul Sfânt”. În toponimie,
poporul spune „Piatra Teiului”
cu sensul de „Piatra Sfântului”
(a treiului – trinitate). Mai clar a
rămas cuvântul „TEU” (idio-
grama Muntelui COGAION,
Muntele OM din Bucegi,
Muntele Sacru al Daciei) în an-
tonimul „ATEU” (Cel care nu
crede). „OMEA – OM”,
„STRĂMOȘUL” este apoteozat
pe Muntele OM, în Bucegi
(forma veche „Ba-căuca”, sau
„Nu în fața năucirii”). În textele
din evul mediu găsim formele
de genul: „oamu și cu oama
lui”, „oamu” pentru bărbat și
„oama” pentru femeie, forme
care încă se păstrează în vor-
birea populară. Și pentru că
limba noastră este aglutinată
din idiogramele matematice
ale științei despre pământ, din
forma cuvântului „OMEA”
putem afla fapte în plus. Astfel

„OMEA” (ALFA), Strămoșul, el
a fost Alfa, însă idiograma „E”
ne arată că a fost de trei ori
Alfa, adică „TRIMEGISTRU”,
pentru că era de la ISTRU
(magistru = magul de la Istru).
De trei ori este verificată știința
lui, pe toate cele trei HELICII
de PRECESIE (a salvat de trei
ori neamul omenesc de la
extincție) și de aceea mai este
numit și „‘NTILETU” –
înțeleptul. Precum se vede, pe
timpul când a fost scris inelul
de la Ezerovo, nu exista încă
idiograma „I” și nici „T” si nici
idiograma „P”, intercalată în in-
teriorul cuvântului „’NTILETU”.
În schimb are forma articulată
cu sensul de „înțeleptul”. „OT”
este unul din numeroasele
nume ale Strămoșului, cel care
știa TOT (zeul Toth, din Vechea
Biserică Valaho-Egipteană).
Din aceasta cauză îl găsim la
egipteni și cu numele de
„TOT”, cel care a stabilit
scrierea, Zeul care socotește,
mânuiește cifrele, cel care
calculează timpul, anii, calen-
darul (cale – în – dar) și
domnește peste diviziunile
temporare, Zeu al verbului
divin. Povestirea demonică a
lui Satni istorisește căutarea
Cărții divine a lui TOT care tre-
buia să permită să fie „ferme-
cate” cerul, pământul, apele și
lumea inferioară și tristele
nenorociri care l-au înrobit pe
cel care a încercat să pătrundă
acest secret de temut. Cheops
însuși ardea de curiozitate să
cunoască secretele zeului
TOT, Zeu al științelor. Mai
târziu, asimilat de către greci
lui Hermes – mesagerul zeilor
(„Dictionnaire de la civilisation
egyptienne”, Ed. Fernand
Hazan, Paris, 1972), zeul TOT
a cunoscut, sub numele de
TRIMEGISTRUL ( „Cel de trei
ori foarte mare”), un succes
neașteptat în literatura
„hermetică”.

„Inelul de la Ezerovo”
a fost găsit într-un mormânt al
unei căpetenii getice. Ne
întrebăm dacă stăpânul inelu-
lui și-a realizat visul de a-și
reface cetatea în timpul vieții
sale. Faptul că el a fost retras
la Ezerovo din cauza potopului
și că a murit aici, îngropându-
se aici cu acest inel de mare
jale și durere, dar și de
înțelepciune ancestrală, se
pare că în timpul cât a mai trăit
Tarabostarul nu s-au retras în
întregime apele. Acesta este
un amănunt demn de reținut
din punct de vedere lingvistic,
demografic, geografic, geo-
logic etc. În concluzie, inelul de
la Ezerovo este scris în „limba
veche și înțeleaptă”, după cum
caracterizează Eminescu
limba noastră, în limba română
de dinainte de Hristos, în limba
Geților, a Dacilor, a Carpilor,
cei care își ziceau cu numele
generic „Valahi”, descendenți
direcți ai Strămoșului apo-
teozat pe Muntele OM în
Munții Carpați (bustrofedon
Țap – Rac, sau Arca – Tip).

●
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Democratizarea informaţiei – între presa clasică și on-line…Democratizarea informaţiei – între presa clasică și on-line…

Dorin
Nădrău

AAparţin generaţiei
care s-a născut în zodia cărţii
şi presei tipărite. Asemenea
multora de aceeaşi vârstă,
păstrez încă plăcerea răsfoirii
unei publicaţii, precum şi a
foşnetului paginilor şi mirosului
de tuş tipografic specific
ziarelor. Calitatea de a fi fost
„cetăţean al Galaxiei Guten-
berg” mă îndreptăţeşte, de-
sigur, să apreciez cu uşurinţă
modificările uluitoare care s-au
produs o data cu intrarea în
era computerului.

Viteza schimbărilor la
care participăm astăzi, dar, mai
ales, vigoarea pericolelor la
care suntem expuşi şi care se
extind incredibil, îmi induc o
profundă doză de scepticism
asupra zilei de mâine.

O analiză sintetică a
situaţiei actuale privind meta-
morfozele presei si evoluţia mi-
joacelor media din perioada
recentă relevă cu prisosinţă
concluzii realmente sumbre:
presa pe hârtie pierde tot mai
mult teren, blogurile nu mai au
nici pe departe eficienţa şi
oportunitatea din perioada de
start, iar televiziunea este pe
un trend descendent, debor-
dând de divertisment deseori
de proastă calitate.

Schimbările impresio-
nante înregistrate se
datorează incontestabil Inter-
netului, nimeni neputându-şi
imagina în urmă cu câteva zeci
de ani, atunci când a fost in-
ventat, că va transforma în
asemenea grad lumea. Om

Prakash Malik, ilustru expert în
tehnologia web, numeşte acest
nou fenomen, care 
şi-a pus adânc amprenta
asupra tuturor elementelor
care compun societatea
contemporană, „democraţia
distribuţiei” (informaţiei).
„Trebuie remarcat, în primul
rând, că s-a schimbat radical
felul de a comunica şi de a ne
informa. În al doilea rând, se
cuvine observat că Internetul a
afectat în profunzime şi tabie-
turile noastre cotidiene, pre-
cum şi principiile fundamentale
ale intimităţii şi o serie întreagă
de norme şi cutume privind
dezbaterea publică şi partici-
parea politică. Astfel, a
dispărut, practic, obişnuinţa de
a urmări cu vădit interes ştirile
de televiziune, ca de altfel şi
plăcerea de a răsfoi şi lectura
ziarele de dimineaţă. Au fost
consacrate în schimb ca surse
de informaţii deosebit de
agreate platforme online ca
Twitter, Facebook şi Insta-
gram, publicul de orice vârstă
renunţând la a mai apela la
mass media tradiţională.

Situaţia se explică prin
aceea că întreaga societate
mediatică a cunoscut reale
modificări. Presa adevărată,
naturală, în înţelesul tradiţional
al cuvântului, este pe cale de
dispariţie, fiind lesne de con-
statat că astăzi toate canalele
mediatice (scrise, audio sau
video) au pagini virtuale. Pro-
fesia de jurnalist este lipsită de
oportunitatea gestionării ei de
diverse asociaţii precum
redacţiile sau sindicatele de
presă. Nu putem omite nici fap-
tul cvasiunanim împărtăşit că
feedback-ul în noile condiţii

este foarte rapid, deseori
reacţiile publicului fiind mai in-
teresante decât ale jurnaliştilor,
prin smartphone putând fi
oricine conectat la pulsul plan-
etei. Mulţi analişti ai noului tip
de jurnalism apreciază că
bloggării, surse alternative de
informaţii, constituie o cate-
gorie eficientă de oponenţi ai
unei tot mai agresive
tabloidizări.

În ce priveşte jurnalis-
mul online, trebuie precizat de
la început că Internetul a creat
posibilitatea originală şi
neegalabilă de a fi jurnalist, de
a scrie şi de a posta propriul
tău conţinut online pentru o
audienţă extrem de
numeroasă şi, mai ales,
eterogenă. Democratizarea
informaţiei se traduce prin
aceea că acum oricine îşi
poate deschide un cont pe o
platformă online, fără a avea
cunoştinţe tehnice, oricine
poate produce şi publica
informaţie, astfel că persoane
necunoscute pot deveni
personalităţi ale spaţiului pub-
lic într-un interval de timp
foarte scurt, prin expunere on-
line. Partizanii acestui tip de ju-
rnalism susţin că unul din
marile avantaje este acela că
online-ul îţi oferă posibilitatea
de a practica jurnalismul echili-
brat şi echidistant, pus în slu-
jba interesului public, nu în
interesul publicului. De aseme-
nea, se pune în evidenţă şi un
alt avantaj: poţi să scrii ori-
unde, oricând, indiferent dacă
ai propriul tău site ori lucrezi pe
un alt site. Nu eşti condiţionat
de prezenţa la un birou sau de
un program strict şi rigid.
„Modificările survenite într-un

timp relativ scurt ale relaţiei cu
noile media sunt deosebit de
numeroase, consecinţele im-
plicând o schimbare extrem de
rapidă, aproape simultană, a
actorilor, a rolurilor şi a
funcţiilor. În aceste condiţii,
sunt mulţi cei care contestă
calitatea informaţiilor şi invocă
cu revoltă observaţia ca fiind
proeminente goana exagerată
după senzaţional, invazia unui
divertisment de o calitate
îndoielnică, ferocitatea
tabloidizării, agresivitatea
publicităţii.

Dorind să evaluez în
termeni cât mai obiectivi
situaţia actuală a presei,
componentă importantă a cor-
pusului de canale mediatice
actual (un adevărat coctail ce
poartă numele de „social
media”), am ales să apelez la
vechiul adagiu latin „aurea
mediocritas”, conform căruia
calea de mijloc e calea de aur,
încercând o poziţionare
echilibrată a fenomenului con-
temporan ce se află în plină
desfăşurare. În acest sens, nu
pot neglija câteva atribute de o
fascinantă veridicitate ale jur-
nalismului tradiţional care se
mai practică încă şi astăzi, jur-
nalism în care un subiect este
pregătit cu mare atenţie în con-
formitate cu criterii profesion-
ale consacrate în materie,
verificat şi şlefuit înainte de
publicare. Este de notorietate
că gazetăria tradiţională
prezintă fără echivoc faptele şi
explică în ce context s-au pe-
trecut ele. Exercitarea acestui
tip de jurnalism, prin funcţia sa
de facilitare a dezbaterii pub-
lice constituie o formă de
necontestat a democraţiei,

având în vedere că sursele şi
interlocutorii sunt supuşi
consultării, beneficiind de
spaţiu şi timp alocate
experţilor. Profesia de jurnalist,
în sensul consacrat al
exercitării ei tradiţionale,
implică, înainte de orice, cred-
ibilitate şi responsabilitate.

Revenind, trend-ul
platformelor media este de
necontestat. Accesul instanta-
neu la Internet, laptopurile,
notebookurile, e-bookurile,
telefoanele superperformante,
toate acestea au determinat
într-o uimitoare măsură modifi-
carea comportamentului
uman, inclusiv a deprinderilor
de lectură. Este bine ştiut că
lumea de azi nu mai agrează
să citească mesaje-informaţii,
ci preferă să privească
mesaje-imagini, însoţite sau nu
de cuvinte.

În opinia mea, cultura
se sprijină indubitabil pe
lectură, nu pe imagini fugitive,
cititul oferindu-ţi pauzele nece-
sare pentru reflecţie şi
meditaţie. Din acest motiv, mă
alătur necondiţionat celor care
consideră că pierderea
obişnuinţei de a citi constituie
un pericol imens conducând la
slăbirea intelectului şi a puterii
de gândire şi făcându-te să-ţi
uiţi limba…

●

Seceta și pârjolul... umanSeceta și pârjolul... uman

Ion
Măldărescu

DDe la jumătatea lunii
mai, prin locurile
mehedințene ale Bârdei nu
a mai plouat. Porumbii s-au
uscat când aveau 10-15
centimetri. La fel iarba,
urmată de vii, de mulți-mulți
pomi, de copaci în pădure.
Pe câmp s-au deschis
crăpături uriașe, în care
poate intra tot piciorul vacii
și mai rămâne loc. O arșiță
toridă s-a abătut asupra
noastră. Temperaturile au
trecut în unele zile de  40 de
grade. Pâraiele au secat, la
fel și multe fântâni. Apa la
robinet a fost dată cu porția,
câteva ore la două zile.
Vitele umblau buimace pe
câmp, căutând iarbă, bu-
curându-se când găseau ici-
acolo câte un fir. Așteptam
dintr-o zi în alta, doar-doar
s-o îndura Dumnezeu și ne
va da și nouă ploaie. Am
făcut rugă la biserică în
fiecare duminică, dar dege-
aba! Seceta trebuia să
ucidă mai întâi totul!

Iată că în a doua
parte a lunii august, în două
reprize, un creștin de-al

nostru, deci fratele nostru,
creștin botezat în numele
Sfintei Treimi a ținut morțiș
să realizeze ceva! Și a real-
izat! În două zile a incendiat
o bună parte din hotarul sat-
ului Bârda. Câteva zeci de
hectare! De la Tufari și
Valea Bârzii, până sub
grădinile bârdenilor s-a
așternut, ca o pânză de
doliu, culoarea neagră de
tăciune, scrumul. Încercările
oamenilor și al pompierilor
de a stinge incendiul mai
curând au fost neputin-
cioase. Focul a înghițit, rând
pe rând, iarbă, mărăcini,
pomi, vii și tot ce a prins în
cale. Au  fost peri și nuci
încărcați cu fructe, care au
ars ca niște mame cu
pruncii în brațe, fără putința
de   a se feri din fața urgiei.
Au ars mii și sute de mii  de
gâze de toate speciile, care
nu s-au mai putut  apăra! Au
ars mărăcini, a ars iarbă
verde sau uscată, focul n-a
mai avut vreme să aleagă.
Mulți săteni din Bârda vor fi
nevoiți de acum să bage
vitele la grajd sau să le bage
în pungă! Peste tot și peste
toate s-a așternut tristețea,
consternarea. La fiecare
pas auzi blesteme la adresa

„viteazului” care a făcut is-
prava. Mai ales că nu e la
prima de acest gen!

În fiecare an,
primăvara și toamna, ard
câmpurile în hotarul satului
Bârda. Toți blestemă, numai
făptașul se bucură că a re-
alizat ceva! Anul acesta a
luat-o mai devreme, încă
din timpul verii! Se bucură
că nu l-a văzut nimeni din
față, din spate, din părțile
laterale. A uitat, însă, că
cineva l-a văzut de sus.
Ochiul lui Dumnezeu nu
doarme! El nu bate cu cea-
sul, bate cu anul, tocmai că
nu vrea moartea
păcătosului, ci îndreptarea
lui. Fiecare fir de iarbă,
fiecare vietate, fie că o
vedem cu ochiul liber,  fie că
nu o vedem,  sunt creațiile
lui Dumnezeu. El știe de ce
le-a făcut și ce rol are
fiecare făptură în împărăția
Lui. Îți pare rău când cineva
îți strică ceva ce ai realizat
tu, cu mâinile sau cu mintea
ta. Oare, lui Dumnezeu nu-i
pare rău după atâtea mii de
gâze pierite în chinuri
groaznice? Erau viețuitoare
nevinovate. Multe aveau pui
de crescut. Oare, își poate
imagina cel ce-a incendiat

aceste câmpuri cum ar fi
dacă soția sau unul din
apropiații lui ar pieri în foc
cu copiii în brațe? O
poezioară de la clasele pri-
mare vine să rezume grija
lui Dumnezeu pentru fiecare
făptură, oricât de
neînsemnată. Chiar și un
viermișor, cât de mic, există
cu știința și cu voia lui Dum-
nezeu: ,,Cât îl vezi de miti-
tel,/Dumnezeu știe de el!”
Deviza românului dintot-
deauna a fost aceasta:
,,Nimănui să nu faci rău,/ Că
te vede Dumnezeu!” A
ajuns, oare, ,,viteazul” nos-
tru confrate incendiator în
situația de a nu-i mai fi
teamă de Dumnezeu?
Sărmanul! Să-i dea Dum-
nezeu sănătate!

Cu ani în urmă am
cunoscut pe un bătrân, care
s-a chinuit paisprezece ani,
paralizat, la pat. Timp de
mai bine de cincizeci de ani
avusese coșmaruri noapte
de noapte. În tinerețe incen-
diase stogul de grâu al unui
consătean al său, cu care
era în dușmănie. Arsese
stogul dușmanului, dar
arseseră și ale celorlalți
consăteni și nimeni în anul
acela nu avusese bob de

grâu! Mânia lui Dumnezeu
s-a abătut asupra lui, chiar
din lumea aceasta. Nimănui
nu aș dori să mai treacă prin
chinurile omului aceluia!

Astăzi, zeci de hectare din
hotarul satului Bârda sunt
iarăși îndoliate! Crăpăturile
se văd acum în toată
hidoșenia lor de sub stratul
de scrum. Am văzut ceva
asemănător cu ani în urmă
la televizor. Era un reportaj
despre Africa, despre marile
secete de acolo. Nu cre-
deam că și la noi se va
ajunge vreodată la aseme-
nea peisaje dezolante!

Mânia lui Dumnezeu
pentru păcatele noastre
cade asupra fiecăruia din
noi pe măsura faptelor, dar
cade și asupra tuturor. Mân-
tuitorul spunea ucenicilor
Săi: „Cel ce scoate sabia,
de sabie va pieri!”  Cine are
urechi de auzit să audă,
căci mânia Lui e
îndreptățită! Prea ne-am
înrăit!

Dumnezeu să ne
ierte!

●
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Sporul sporilor din „flori” de mucegai…Sporul sporilor din „flori” de mucegai…

Cezar Adonis
Mihalache

PPăi’, în felul ăsta nici
nu o să mai avem nevoie de
școli… Cel puțin nu de
clădirile mai noi ale aces-
tora! Va fi de ajuns ca
fiecare dascăl să ia câte o
bucată de tencuială de
școală veche, musai!, să o
azvârle pe marginea trotu-
arului și apoi să o „titular-
izeze” pe post de catedră 
de interes politic! Adică, o
zonă roșie educațional
descentralizată!

La prima vedere,
inițiativa sinistrului tandem
Pop-Andronescu, în care
ministrul Pop este doar 
o manivelă, iar fosta
ministăreasă, actuală secre-
tar de stat, Ecaterina An-
dronescu, manipulanta (!),
pare doar o altă formulă de
înființare a unor sinecuri de
partid. Nu atât pentru cei din
partid, care și-au creat chiar
din formațiune o sinecură-
mandat, cât mai ales pentru
simpatizanții pe sarcină de
serviciu.

Poate că liderii de
sindicat din învățământ au
început să-și scape oamenii
din mână… Sau prea tinerii
dascăli încep să pozeze în
„cârlani” (a se citi social-
democrați nesocializați!) și
nu vor să continue tiparul

roșu al capului plecat! Sigur,
este posibil ca presiunea
constituirii de oficine pe
grad de eroziune a temeliei
de liceu să vină dinspre
sindicate și în sensul
mulțumirii acelor mase de
profesori care au servit par-
tidul. Și care s-au săturat să
tot aștepte bunăvoințe, im-
punându-se cadorisirea lor
cu ceva special pentru
contribuția lor specială la
formarea propagandist-

electorală de masă. Iar o
soluție o reprezintă o altfel
de recunoaștere pecuniară.

Poate așa s-a
născut demența corelării
vechimii unei cărămizi cu
succesul educațional! Și
totuși, de ce numai dascălii
din școlile „mai vechi de 150

de ani” să primească salarii
speciale? De ce nu și cei din
edificiile mai vechi de o sută
de ani? Ba, și mai bine, de
ce nu doar cei ce prestează
în edificiile din vremuri stal-
iniste (și atunci am avea și o
întregire a cărții de
învățătură cu pagini unice!).

Ce treabă are
vechimea clădirii unei școli
cu pregătirea actuală a
elevilor? Evident, nici una!
Dar așa partidul mai dă de

lucru unui corp profesoral
care poate are prea mult
timp liber! Inclusiv prin
restaurarea examenului „de
intrare în oraș”, revizuit la
nivelul unui examen de pen-
etrare (profesională, de-
sigur!) a școlilor-muzeu.
Dintâi, prin competiția șpăgii

în obținerea unui post într-
una din clădirile mai vechi
de 150 de ani iar 
apoi deservirea prin întregul
„instrumentar” de servilism-
pupincurism!

Și totuși, lucrurile
sunt cu mult mai grave
decât crearea unor noi sta-
bilimente (de adeziuni
politice) pe care să se
bazeze liderii de sindicat, iar
prin propagare, partidul.
Ecuația celor două nulități,

Pop-Andronescu, trebuie să
livreze, ca rezultat, deza-
gregarea majorității în folo-
sul unui coeficient etnic bine
definit. Căci, încadrarea
(mai bine spus, înrolarea!)
dascălilor din școlile mai
vechi de 150 de ani pe grile
speciale de salarizare, prin

atașarea la dosarul profeso-
ral de evaluare, nu a rezul-
tatelor obținute cu elevii, ci
a unor copii după atestatele
de temelie a clădirilor, este
generatoare de discriminare
(prin crearea unei bresle de
dascăli „speciali”, cu spor pe
numărul de spori de muce-
gai!, care, eventual, să ben-
eficieze și de pensii
speciale).

De fapt, măsura, de-
parte de a fi doar din cate-
goria vremelnică a unei
butade cu turlă de
prefectură, ar promova, prin
lege, atât discriminarea, cat,
mai ales, segregarea,
adăugând la strania core-
lare a cărămizii de secol tre-
cut cu salariul de vremuri
noi (!), mențiunea faptului că
aceste școli „ar putea
funcționa și fără Minister și
fără alte lucruri” (dixit Pop).

Adică un criteriu-
șopârlist de descentralizare-
enclavizare care ar putea fi
aplicat exponențial într-o
ecuație a dezagregării. Totul
pentru a generaliza haosul
necesar enclavizării, nu
doar pe orizontala
teritorială, ci și pe verticala
administrativ-sectorială.

●

Opinii, nici prea „ortodoxe”, Opinii, nici prea „ortodoxe”, 
nici mai „catolice” decât Papa!nici mai „catolice” decât Papa!

Ion
Măldărescu

CCu nu prea mult
timp în urmă, cineva încerca
să-l plângă pe un politician
aflat acum în „cădere liberă”
ireversibilă. Doar suntem
creştini iertători, nu?
Aceeaşi persoană îmi
spunea: „[…] războiul ne
bate la uşă, în Ucraina, în
Moldova, în Transnistria,
Odesa etc. Americanii nu s-
au decis încă unde ar fi mai
bine să înceapa un razboi,
cu Irakul (aşa vrea Israelul,
Netanyahu), în Corea de
Nord (contra Chinei), în
Ucraina, Moldova şi Geor-
gia (contra Rusiei) pentru a-
si rezolva haosul intern…
Nu e exclus sa înceapa
două deodată… U.E. e
vraişte, Euro e o ficţiune
catastrofală, criminală.
Noroc că avem încă leul.
Noroc că nu sîntem în
Schengen!… Ar merita sa-i
cititi lui Severin ultimele arti-
cole. Veţi fi surprins… De
acord, a folosit pâna de
curând camioane de limbă
de lemn… acum e la
ananghie… trebuie să
spunem măcar o vorba
bună…”. Afirmaţii cu miez

de adevăr, realităţi ce trec
„nereperate” pe lângă noi.
Preocupaţi de grijile cotidi-
ene, „nu mai vedem
pădurea din cauza co-
pacilor”.

Că Măria Ta, citi-
torule, vei fi sau nu de acord
cu opinia mea despre cele
de faţă este libertatea Măriei
Tale de alegere, pe care
raţiunea şi bunul simţ mă
obligă să o respect. Arti-
colele recente semnate de
Adrian Severin conţin mult
adevăr, dar de ce nu a spus
ce avea de spus când era
pe cai mari? Ştia, şi ştia
bine ce ştie! N-a făcut-o
atunci, iar acum este prea
târziu. Referindu-mă la
cazul Tratatului cu Ucraina,
în care principalii vinovaţi de
trădare de ţară sunt: Emil
Constantinescu, Petre
Roman şi Adrian Severin,
subliniez că toţi cei implicaţi
şi menţionaţi au acceptat
rolul trădării de ţară iar fap-
tul că nu ar fi făcut abom-
inabila faptă doar de capul
lor (motivaţie invocată unii
pentru a scuza „partea
română”) nu-i disculpă pe
niciunul dintre ei. Dacă nu
au fost de acord, de ce nu
au demisionat? Pentru că
locurile erau prea calde

pentru a fi părăsite. Patriot-
ism ? Curaj ? Demnitate?
Cucu! Nu cunosc dedesup-
turile arestării şi
condamnării controversate
a lui Adrian Severin (mai
mult decât probabil coman-
date) şi nu am nimic per-
sonal împotriva sa ca
individ, însă ca oficialitate a
ţării în anul 1997, se
schimbă modul de analiză.
Nu mă bucur pentru
nesănătatea lui, dar faptele
rămân fapte. Pe noi cine ne
iartă pentru „prostia” de a fi
cinstiţi şi răbdători cu „aleşii”
ticăloşi cocoţaţi cu aportul
electoratului la pupitrele de
comandă?

Încă ceva cu care
unii, cu siguranţă nu vor fi
de acord: dacă tot am trecut
la „economia de piaţă”, în
care profitul este prioritar, ce
„Ghescheft” a făcut Româ-
nia intrând în U.E. şi în
N.A.T.O.? Fără riscul de a
greşi, afirm că U.E. şi
N.A.T.O. au avut/are mai
multă nevoie de România
decât are România de cele
două structuri. Să nu uităm
că, înainte de a fi „Europeni”
suntem Români! Iar în caz
de conflict sau criză, Dum-
nezeu cu mila! Occidentul
ne-a trădat de fiecare dată

în favoarea propriilor in-
terese, ne-a vândut ruşilor
cum i-a convenit. Avantaj,
Occidentul! Avantaj, Krem-
linul! O demonstrează Isto-
ria, nu eu. Ferească-ne
Domnul de război! România
fără armată şi mijloace pro-
prii de apărare, fără
conducători competenţi va fi
doar poligon de trageri. Qui
Prodest? Nouă? Nu! Ne-
mernicii profitori vor zbura
care încotro, în toate cele
patru puncte cardinale.
Scapă cine poate!

Chiar din primele
zile ale lui 1990 am opinat
pentru „Neutralitate” (gen
Elveţia), de care nu s-a
atins nici măcar Hitler (nu
dezvolt). Atunci se putea şi
aveam cu cine şi cu ce! Toţi
„iubiţii conducători”
postdecembrişti s-au
căciulit, fiecare după vân-
turile care au bătut/bat ţara
de aproape 28 de ani, în
faţa ruşilor, a Deutschlandu-
lui lui Mutti Merkel, a ameri-
canilor… Chibzuind cu
dreptate, finele anului 1989
a fost o reeditare a anului
rapturilor teritoriale, 1940,
un „Stalingrad la Dunăre”,
dar altfel decât cel din ’44.
În faţa avalanşei eveni-
mentelor şi a impotenţei

numiţilor la pupitrele de
comandă ale Ţării, vrem
sau nu, trebuie să
recunoaştem că Ceauşescu
a avut mai mult curaj şi
demnitate în faţa Moscovei,
decât oricare dintre cei trei
„escu” şi succesorul lor, în
faţa… nici nu mai ştim bine
(nici chiar ei) cui… dar asta
nu-i o scuză. Departe de a
afirma că personajul
menţionat în discuţie ar fi
„cel mai…”, sunt destui,
pentru care am propus
„Marele Zid Chinezesc”, cel
de la Târgovişte fiind
neîncăpător. Să-l
compătimim pentru că a fost
un hoţ prost sau pentru că
s-a „pocăit”?

Ar fi multe de spus,
dar mă opresc aici, cu certi-
tudinea că diferenţele de
opinii nu trebuie să despartă
oamenii bine intenţionaţi, ci
să-i unească pentru a lupta
împotriva „răului absolut” (l-
am citat pe regretatul istoric
Ghe. Buzatu).

●


