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„Deşi urăsc punctul, Doamne,

locuiesc într-un punct.”

- Nichita Stănescu

Informație, opinie și atitudine publicistică

Ba să atârnați! Ba să atârnați! 
Căci acolo vă este locul!Căci acolo vă este locul!

Cezar Adonis
Mihalache

AAr fi trebuit să le
spună se atârne în locul câr-
pelor secuiești încă din clipa
în care s-au adunat să sem-
neze mizerabila rezoluție 
de „aliniere” a proiectelor
privind autonomia! Ba, ar fi
trebuit să le bată cu pumnul
Justiției câteva cuie de ușa
unei pușcării, să se atârne
acolo… Și nu în sensul figu-
rativ pe care l-a dat vorbelor
lui…

De fapt, premierul a
venit cam târziu cu avertis-
mentul lui: „dacă steagul 
secuiesc va flutura pe
instituţiile de acolo, toţi vor
flutura lângă steag”… Dar
măcar a făcut un lucru pe
care politicienii români îl
fentează de ani de zile: i-a
pus la punct. Pentru că
toate jivinele iredentiste tre-
buiau agățate pe lângă
bețele de care își fluturau
cârpele secuiești de multă
vreme. De fapt, nu atârnate
„pe lângă”, ci în locul 
cârpelor, bine înfipte în
„catarg”, să simtă gustul
„secuiesc” pe cerul gurii!

Adică ei ne pot
amenința „cu arma în mână”
de ani buni, iar noi nu avem
voie să spunem nimic? Cât
de nevolnici în „piepturile”
de altădată am ajuns dacă
răbdăm așa ceva? Compa-
nia de aviație ungurească
low-cost vine și ne trasează
momentul dispariției com-
paniei noastre naționale,
Tarom… „Grofii” ne iau
pământurile, felurite firme 
cu susținere financiară
budapesteană ne „absorb”
rând pe rând brandurile de
țară, an de an se „varsă” pe
față milioane de euro pen-
tru, nu cumpărarea, ci 
de-a dreptul deromânizarea
Transilvaniei, iar noi încă
tăcem?!

Acum, s-au strâns
aceste jivine politice să
semneze sub nasul nostru o
rezoluție pentru autonomie
și tot noi ar trebui să stăm
cu fruntea plecată?!…

Ne-au mâzgălit Cen-
tenarul din prima zi… S-au
înfipt pe post de „organiza-
tori” ai evenimentelor dedi-
cate lor (!) în Centenarul
nostru, iar noi nu avem voie
să spunem nimic? Da,
poate au un pic de drep-
tate… Nu ar trebui să

spunem nimic despre ei! Ci
să dăm de-a dreptul cu ei de
pereți, să le băgăm bețele
secuiești pe post de țepe,
iar cârpa din față de pernă,
folosită ca „flamură”, să le-o
punem acolo unde vor ei să
ne pună pumnul dreptății și
a reprezentării noastre.

Premierul Mihai Tu-
dose nu a greșit în nici o
virgulă cu declarația lui!
Pentru că așa trebuie să
vorbească un ROMÂN! Și
așa ar trebui să ne glăsuim
cu toți dreptul de a ne apăra
Centenarul! Iar ceea ce a
spus Premierul României ar
trebui să fie un îndemn la
deșteptare! A venit timpul
să-i punem la punct pe toți
aceia care vor să ne vadă
țara sfărâmată.

Pentru rezoluția pe
care au semnat-o, 
partidele maghiare ar trebui
desființate de facto! Iar „ar-
tizanii” ar trebui deferiți
Justiției și dați afară din
orice formă de plată pe
seama bugetelor Statului
Român, nu să le dăm salarii
și indemnizații din banii
noștri pentru ca ei să pună
la cale ruperea țării!

Ce așteptăm? Ca
aceleași partide să se
întrunească, poate chiar de
1 Decembrie 2018, să sem-
neze o altă rezoluție prin
care să declare autonomia
ținutului secuiesc?!

Trebuie să ieșim din
această stare de nepăsare.
Trebuie să ieșim din 
spațiul revoltelor nefinal-
izate, al revoltelor „virtuale”,
nu neapărat pentru a
schimba cârpele din vârful
bețelor secuiești cu capetele
de porc ale acelora care
râmă în jurul nostru, ci pen-
tru a ne spune punctul de
vedere. Suntem Români! Iar
aici este țara noastră!

De aceea, trebuie să
fim alături de cei ce ne 
(mai) apără ceea ce noi 
am lăsat la libera 
discreție a mâncătorilor de
„kurtoskalacs”.

Suntem în Anul Cen-
tenarului! Să ne purtăm 
pe măsura demnității
înaintașilor! Poate așa ne
vom regăsi și noi demni-
tatea! Să ne afișăm sim-
bolurile naționale de zi de zi!

Nu trebuie să
așteptăm 1 Decembrie pen-
tru a pune tricolorul la gea-
muri, în curți, la mașini! Nu
avem nevoie de „logouri”

pentru a ne afișa Centenarul
la câte o manifestare. Lo-
goul nostru este însuși 
TRICOLORUL. Să-l ridicăm
peste tot! Să-l afișăm în
toate ziarele și revistele pe
întâia pagină. Și este, da, o
provocare, căci așa îi vom
vedea și pe cei vânduți…
Să le arătăm acestor mâr-
lani politici îmbâcsiți de
mucegaiul iredentist, cine
este stăpân aici!

Trebuie revizuită de
urgență legea cetățeniei
pentru ca toți aceia care
aduc atingere, prin acte
semnate din funcții publice,
nu prin vorbe, nu cu discur-
suri (căci una este libertatea
de exprimare, alta este
trădarea prin acte semnate),
să-și piardă cetățenia și
toate drepturile. Altfel, nu
vom pune la punct aceste
stârpituri profitoare. Dați-i
afară din Parlament, din
administrațiile locale pe toți
aceia care atacă statul, țara
care le plătește lefurile.

Trebuie să ne
apărăm noi între noi,
românii, pentru a putea
apăra țara! Căci atacurile nu
vor înceta… Probabil, pre-
mierul va fi reclamat la
CNDC! Probabil va fi făcut
vinovat și transformat în
arcul declanșator al at-
acurilor iredentiste ce vor
urma (deja, preșuri de presă
îl cataloghează drept vino-
vat, de parcă vorbele 
lui au declanșat semna-
rea rezoluției autonomiștilor,
ciornă semnată de aceștia
cu multe zile înaintea dis-
cursului lui!).

Dar noi suntem aici,
avem șansa de a fi contem-
porani cu Anul Centenarului
dintr-un motiv! Poate încă
nu am realizat, dar în fiecare
dintre noi poate sta un rost
pentru apărarea Țării.

Să fim, dară, dacă
nu la înălțimea, măcar pe
sfertul a ceea ce au clădit
înaintașii!

●

Inversiuni politrucianiste și Inversiuni politrucianiste și 
perversiuni polițieneștiperversiuni polițienești

George
Petrovai

CCu îndreptățire se
spune  că o structură
suprastatală de felul Uniunii
Europene se hrănește cu
cedările succesive de su-
veranitate din partea țărilor
membre. Vasăzică, politica
globalistă în plină și
necruțătoare derulare se
bazează pe efectiva dimin-
uare a rolului statelor
naționale din cadrul 
conglomeratului socio-eco-
nomic (firește, statele
apusene sunt mai cu moț ca
celelalte) și pe aparenta
sporire (din nou cu acele
excepții, precum Germania și
Franța, care deodată sfidează
și întăresc regula jocului) a
trepădușilor sau aleșilor din
toate forurile teritoriale subor-
donate centrului continental
de comandă și, îndeosebi,
centrului planetar de putere...

Fără să îndeplinească
toate condițiile de aderare,
România a fost acceptată în
Uniunea Europeană la 1 ian-
uarie 2007, în primul rând din
considerente geo-strategice,
acestea pledând cu hotărâre
în favoarea extinderii Uniunii
și a structurilor nord-atlantice.
Însă prin faimoasa nevredni-
cie și ticăloșie a cârmuitorilor,
după mai bine de un deceniu
ea nu numai că n-a devenit un
partener credibil și, drept ur-
mare, un membru cu drepturi
depline (încă n-a primit viza
de intrare în spațiul
Schenghen), dar – dimpotrivă
– în tot acest interval de timp,
deseori a fost trasă de
mânecă, avertizată, beștelită
și sancționată pentru loviturile
sub centură administrate
justiției de către rețelele
mafiote ale șparlamentarilor.

Altfel spus, cam toți
aleșii noștri postdecembriști
au refuzat să priceapă sau,
din pricina îndoctrinării,
corupției și slugărniciei, n-au
putut să înțeleagă câteva lu-
cruri elementare, însă strict
necesare pentru corecti-
tudinea formală a jocului
politic: că lingușirea și
slugărnicia sunt diametral
opuse diplomației și abilității
demne, că democrația
originală este în fond o gravă
ofensă adusă celei veritabile,
că tertipurile (minciunile, dem-
agogia, impostura, hoția etc.),
extrem de rentabile în raport
cu alegătorii apatici, sunt con-
traindicate în relațiile cu
străinii unși cu toate alifiile și

că după ce te-ai făcut luntre și
punte ca să fii primit în hora
europeană, trebuie să joci
după cum îți cântă păpușarii
planetari, chiar dacă niscaiva
erecții antiunioniste își doresc 
să interpreteze partituri
naționalist-patriotice.

Așa că, în substanța
lor fiind respectate regulile de
bază ale dictatului bruxelez,
înclin să cred că 
pe oficialii europeni și transat-
lantici grozav îi mai amuză
toată această agitație din
ograda PSD-ului, care – cu
sau fără Dragnea, cu sau fără
restructurarea cabinetului în
sensul dorit de Tudose –
oricum va rămâne cel mai
tare din a noastră politică în
parcare și că pe sodomiții de
pretutindeni nu se poate să
nu-i bucure cazul de pedofilie,
mai exact spurcata rețea
pedofilă din Poliția română.
Căci cum altminteri se poate
explica repetata și, prin
aceasta, monstruoasa
toleranță a șefilor vizavi de
faptele pedofilului Eugen
Stan?

Colac peste pupăză,
taman acuma vine și UDMR-
ul, formațiunea șantajistă și
fără scrupule politice, cu
revendicările ei autonomiste
pe criterii etnice. Că, de, doar
nu de pomană a susținut
toate aberațiile legislative ale
actualei coaliții – nu a fost
cooptată la guvernare, dar ea
întotdeauna este de partea
celui mai tare întru atingerea 
obiectivelor antiromânești,
anticonstituționale și antis-
tatale.

Cert este că toate
aceste furtuni într-un pahar cu
apă sau scandaluri legate de
inversiuni politrucianiste, per-
versiuni polițienești și
revendicări maghiaro-
secuiești se vor stinge în
curând, aidoma atâtor scan-
daluri din perioada
postdecembristă (la urma
urmei ele sunt nu numai
sarea și piperul democrației
noastre într-o ureche, ci și
pâinea jurnaliștilor mereu
dispuși să facă din țânțar
armăsar) și că, potrivit spusei
„Corb la corb nu-și scoate
ochii”, oalele sparte ale des-
tinului nostru capricios vor fi
plătite tot de românii cu frică
de Dumnezeu, nicidecum de
nelegiuiții cu ștaif.

●
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Miorița – Baciul eticii populare româneștiMiorița – Baciul eticii populare românești

Vitalie
Pastuh

DDin când în când, ba
aici, ba colo poți auzi vorbe
necugetate despre perla
creației populare românești,
Balada MIORIȚA. Neroziile
sunt rostite de patru cate-
gorii de ponegritori: 1.
Ignoranții banali; 2.
Ambițioșii dornici de a se
face observați de lume prin
călcatul în picioare a valo-
rilor, dedându-se la sado-
mazochism cultural cu
perversiunea  obținerii
plăcerii bolnăvicioase de a
umili pe alții, sub aparenta
asumare a închipuitului nea-
juns cică comun; 3. Snobii-
papagali, imitatori ai
„vedetelor ” neisprăvite; 4.
mercenarii angajaţi de forţe -
le ostile pentru demolarea
valorilor naţionale românești
și dezrădăci narea spirituală.
Demolarea valorilor unui
popor demolează acest
popor ca entitate istorică şi
conduce la supunerea sa
forţelor coloniale — fără
tunuri, avi aţie, tancuri. Mai
întâi, poporul este încovoiat
umilitor în supuşenie
culturală, după aceea
urmează imediat supunerea
economică.

Care sunt închipuir-
ile inadecvate despre
conținutul mesajului din bal-
ada MIORIȚA? Ele se
referă la noțiunea de „spațiu
mioritic ” , la „mioritism” ca
ceva demn de dispreț. Pe
data de 8 august 2017, la
întrebarea pusă de cineva
din rețeaua de socializare
Facebook  ” Unde e spațiul
mioritic? ” am citit câteva
răspunsuri: acolo unde pasc
mioarele. În stânga și
dreapta Prutului. De parcă
în Grecia, Bulgaria, Aus-
tralia, Caucaz ș.a.m.d. ele
nu pasc...

Confuzia a început
nu acum, ci  imediat  la
lansarea sonorei sintagme
”spațiu mioritic ” de către
metafizicul poet Lucian
Blaga, în lucrarea Spațiul
Mioritic (1936). Lucrarea
prezintă raționamente
metafizice-mistice, plecând
de la Balada MIORIȚA.

Încă Henri Stahl
constata, pe bună dreptate,
că „ …spațiul mioritic care e
pe atât de sonor, cât de con-
fuz, dar care continuă a fi
folosit de cei care vor să
dea gândului lor iz de
mistică națională”.

În lucrarea sa
Spațiul Mioritic, L. Blaga nu
s-a preocupat de dezvelirea
mesajului etic din MIORIȚA,
ci făcuse încercarea de a
”stabili un simbol spațial
propriu sufletului românesc
…” și că acesta ar fi

reprezentat de aspectul
ușor ondulat al plaiului
românesc. Dar, … cu stepa
Bărăganului, cu Carpații –
cum e?

Tabloul metafizic
imaginat de L. Blaga, cu uti-
lizarea noțiunii de
inconștient, posibil tribut
modei apusene a freudis-
mului, nu putea să nu
trezească atacuri înte-
meiate din partea filosofilor
și sociologilor români (Ro-
mulus Vulpescu, Henri
Stahl, Anton Dumitriu ș.a.).
E grăitor titlul articolului lui
A. Dumitriu: Un titan al con-
fuziei: Lucian Blaga (1939).
L. Blaga a avut și câțiva
fani. Unuia din ei i-a dedi-
cate lucrarea sa.

Lăsăm deoparte
tentativa lui L. Blaga de a
construi conceptual un
„spațiu matrice, sau orizont
cultural inconștient, cu sub-
strat spiritual al creațiilor
anonime ale culturii popu-
lare românești” – calea
dorită de Blaga pentru
găsirea  ” unei chei de aur –
cu care se deschid multe
din porțile entității
românești”. Fără de
nebulozități (gen  ” orizontul
spațial al inconștientului”),
liberi de dogmele filosofilor
și ale criticilor de artă, să
recitim  Balada MIORIȚA.
Să dezvelim mesajul etic
din lucrare. Să combatem
inepția despre ”mioritism” ca
lașitate.

În prealabil, trebuie
de spus: deşi are pretext o
situaţie reală din timpul tran-
shumantei, balada a fost
creată în stilul parabolei
etice. Ni se vorbeşte în tâl-
curi. Păstorii și elementele
naturii înconjurătoare sunt
purtătoare de simbol poetic,
cu personificare emoțională
a naturii, de  o duioșie
tragică. Simbolurile lirice cu
sens profund uman aduc
operei polifo nia simțirilor. cu
strângere de inimă și com-
pasiune. Balada nu poate fi
interpretată literalmente.
Pen tru a nu fi “citită” literal-
mente, au fost luate măsuri
speciale: oamenii din
baladă nu au nume (în cele-
lalte balade personajele au
nume) şi în titlul baladei-
simbol nu figurează numele
eroului central (pe când 
titlul bala delor obişnuite
indică numele eroului 
principal, precum ”Toma
Alimoş”,”Mihu Copilul”,
“Meşterul Manole” etc).
Dacă ar fi fost o baladă
simplă, nu parabolă, atunci
“Mioriţa” se numea “Baciul
moldovean”, conform regulii
menţionate din celelalte
balade. Denumirea baladei
“Mioriţa ” e  convenţională,
procedeu utilizat pentru a
numi cumva poeziile fără

titlu.
În Baladă, nu e

vorba de „invazia
duşmanilor”, ci de o întâm-
plare din aceeași societate.
Ciobăneii vieţuiau pe
acelaşi pământ — “Pe un pi-
cior de plai” — şi erau de un
neam — românesc. Faptul
că sunt numiţi “vrâncean”,
“moldovean” şi “ungurean” e
absolut identic cu faptul că
ru şilor din Siberia li se
spune “sibireaki”, ruşilor de
pe Don — kazaki şi ruşilor
de pe ţărmul Mării Albe —
“pomorî”. “Vrâncean” e den-
umirea românilor din zona
Vrancei, “ungurean” e den-
umirea românilor din zona
românească Transilvania,
refugiaţi în Moldova de răul
prigonirilor naţio nale şi reli-
gioase din partea cotropito-
rilor maghiari.

Nimic mai mincinos
decât afirmaţia că românii
mol doveni ar fi laşi în faţa
duşmanului. Deschideţi Is-
toria Europei şi o să citiţi
cum, în bătălia de la Grun-
wald din 1410 împotriva
înaintării spre răsărit a Or-
dinului teuton, corpul de
armată moldovean s-a
acoperit de slavă.
Deschideţi “Istoria Statului
rus ”  de N. Karamzin şi o să
vedeţi admi raţia cronicarului
faţă de bărbăţia moldove-
nilor şi faţă de talentul mili-
tar al domnitorilor
moldoveni.

Din câteva zeci de
bătălii, Şte fan cel Mare a
pierdut numai două. Istoricul
rus N. Karamzin scria de-
spre războaiele lui Ştefan
cel Mare: “…malâmi sredst-
vami tvoril velikoe, vâzâvaia
izumlenie gosudarei i naro-
dov” (“…cu mijloace mici re-
aliza lucruri măreţe,
produ când uimire la su-
verani şi popoare”). Citiţi de-
spre luptele lui Ioan Vodă
cel Viteaz. Citiţi despre
mişcarea de rezistenţă
haiducească.

Doi dintre vestiţii
combatanţi ai Războiului
civil din Rusia sunt
moldoveni de origine.
Serghei Lazo, având gradul
de praporşcik, a comandat
cu succes divizii (coman-
darea diviziei e “lucru” de
general). Pentru că a re-
fuzat să trădeze, S. Lazo a
fost ars de viu de către
japonezi  în cuptorul unei lo-
comotive cu abur.

Mihail Frunze, al
cărui nume îl poartă Acade-
mia militară din Rusia, a co-
mandat fronturi (frontul este
comandat, cum se ştie, de
mareşal). M. Frunze, cu
studii de inginer neterminate
–din cauza revoluției –  au-
todidact în materie de
război, a comandat trei fron-
turi şi toate campaniile lui s-

au soldat cu biruinţe.
Moldoveanul M.

Frun ze a efectuat reforma
armatei ruse şi prin aceste
reforme, conform afirma ţiei
mareşalului Jukov, a asigu-
rat victoria Armatei Roşii în
cel de-al Doilea Război
Mondial. Citiţi memoriile lui
Jukov.

Moldoveanul Ion
Soltâs (1923-1945), ostaș,
în timpul celui de Al Dolea
Război Mondial, pentru a-și
feri camarazii de luptă de
focul nimicior al mitralerei
fasciste, a astupat cu piep-
tul său ambrazura inamicu-
lui. S-a întâmplat în
Polonia…

Citind balada
“Mioriţa”, nu trebuie confun-
dat mesajul psihologic al
conţinutului etic-artistic cu
subiectul. Drept subiect
serveşte punerea la cale a
unei acţiuni criminale de
către pizmăreţi de acelaşi
neam. Pizmaşi există şi au
existat în toată lumea. 

Am auzit ruşi
văicărându-se supăraţi de o
invidie specială –„invidia
rusească”. Balada nu ne
relatează nimic despre re-
alizarea actului criminal, nu
ştim dacă în genere a avut
loc. Descrierea atacului a
fost evitată în mod expres,
fiindcă ar fi distras atenţia
de la mesajul esenţial. Am fi
avut o cronică poliţistă în
versuri frumoase. Doar atât.
Însă balada MIORIȚA este o
capodoperă genială. Ge-
nialitate îi conferă operei
două momente:
perfecţiunea de giuvaer a
textului şi mesajul umanist
de iubire supremă care
străbate de sub admirabila
haină artistică. Iubirea
umană supremă până la
tragismul perspectivei per-
sonale.

Valoarea morală a
„Mioriţei” rezidă în practica
şi atitudinile ciobanului
moldovean. Cum e
caracterizată activitatea
practică a acestui personaj?
El e ” … mai ortoman/ Ş-are
oi mai multe, /Mândre şi cor-
nute, / Şi cai învăţaţi/ Şi câni
mai bărbaţi… ” Cuvântul
„ortoman” înseamnă chipeş,
mândru, voinic, viteaz. Ce
calităţi rezultă din caracteri-
zarea activităţii baciului
moldovean? Priceperea,
hărnicia, dragostea de
lucru. Hărnicia, în cultura
populară românească, a
fost întotdeauna prim cri-
teriu de evaluare a oame-
nilor. Ion Creangă, acest
perfect exponent al culturii
populare româneşti, când
enumera virtuţile umane, în-
cepea cu hărnicia, alăturând
înțelepciunea, generozi-
tatea și modestia.

Să revenim la rolul

cuvântului „ortoman”. Imag-
inea tânărului viteaz, mân-
dru, voinic se loveşte de
imaginea evitării luptei pe
moarte pentru a ne conduce
la întrebarea: CE L-A DE-
TERMINAT pe baciul
moldovean să evite lupta,
mai precis, pregătirile de
luptă? Doar românii sunt su-
ficient de războinici în viaţa
reală şi în balade. Românul
merge la luptă pentru drep-
tate socială: „ Stai, măi
Fulgo, barbă neagră, / Să te
fac cu mintea-ntreagă / Şi
cum sta şi-l judeca, / Inima
i-o despica/ Şi Dolcăi o
arunca, / Iară Dolca n-o
mânca. / Inima de vînzător /
E venin otrăvitor” (balada
„Dolca”). Românul merge la
luptă împotriva duşmanilor
externi: „Ianuş Ungurean, /
Mihu Moldovean, / De-o
parte se duc, / La luptă s-
apuc. / Cruntă-i lupta lor, /
Că e pe omor” (balada
„Mihu Copilul”). 

În alte balade,
voinicul se bate cu nouă
odată. De ce autorul baladei
MIORIȚA nu-l bagă în luptă
pe viteazul moldovean?!
Miopii, ignoranții şi perverșii
s a d o - m a z o c h i ș t i
consideră, în mod absolut
nefondat, că baciul
moldovean evită lupta din
laşitate ori din resemnare.
De la bun început, “ipoteza
laşităţii” este exclusă de
prezentarea personajului ca
cel “mai ortoman”. Presu -
pun că falsa interpretare a
motivaţiei comportamentului
eroului central a fost
cauzată şi de ignoranţă —
de necunoaşterea
semnificațiilor cuvântului
“ortoman”. Concluzia pe
care a dorit genialul autor al
baladei ca noi s-o tragem,
cred eu, este următoarea:
viteazul baci moldovean
preferă să moară el, decât
să-şi nimicească fraţii de
neam!

Moartea merituosu-
lui baci (dacă s-ar fi întâm-
plat) e un protest împotriva
hărțuelilor fratricide între
românii origi nari din diferite
colţuri ale “piciorului de
plai”. Acesta e unul din
mesajele fundamentale ce
reiese din gătința de auto-
jertfire a ciobanului
moldovean. Gătinţa calmă-
resemnată de autosacrifi-
care ridică personajul
central al baladei “Mioriţa” la
supre ma și tragica înălţime
sufletească, la înălţimea
MÂNTUITORULUI.

-continuare în pagina a 4 a-
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BBalada MIORIȚA
conţine multiple semnificaţii.
S-a scris despre orientările
etico-estetice asupra morţii,
despre plenitudinea umană
inte grată în natură, despre
lipsa angoasei în faţa morţii.
Sunt de acord cu acei
cercetători ai Baladei, care au
observat foarte exact că
baciul moldovean acceptă
senin nu fatalitatea morţii, ci
eventualitatea ei. Cititorii su-
perfi ciali, cu inima surdă,
confundă aceste nuanţe im-
portante şi nu e de mirare că
ajung la concluzii eronate
până la aberaţie. De mirare e
altceva, că reviste de prestigiu
sunt în stare să tipărească pe
prima pagină asemenea, eu-
femistic vorbind, rătăciri. Per-
ceperea distorsionată a
Baladei serveşte drept bază
pentru concluzii inepte.

În Baladă nu este
pesimism, ci o seninătate
calmă ce reiese din credinţa
în nemurire. Cum să crezi în
nemurire şi în acelaşi timp să
intri în pesimism în faţa
eventualităţii morţii?! Baciul
moldovean, ca urmaş al
dacilor, credea în comunitatea
naturii şi a omului; ca un
creştin ce era, baciul mol -
dovean credea în nemurirea
sufletului. Să nu proiectăm
propriul pesimism asupra
baciului moldovean.

Doar cititorii-specta-
torii, datorită transparenței
alegoriei nunții-moarte de la
posibila victorie a rapacității
meschine asupra înaltelor
virtuți, simt umplerea sufletu-
lui de jale. Situație cu mare

potențial tragic. Dar benefică
spiritului. Efectul tragediei an-
tice fiind catharsis-ul – purifi-
carea spiritului prin
intermediul artei.

Balada afirmă un
ideal uman, –  personalitatea,
pentru care realizarea în com-
portament a înaltelor valori
morale este mai presus decât
propria se curitate, decât pro-
pria viaţă.

Vreau să vorbesc de-
spre esenţa personalităţii
baciului moldovean. Este o
esenţă fundamentală şi se
numeşte Dragoste umanistă
paternă. Să fac o parante ză:
există pe lume patru tipuri de
dragoste — 1) dragostea
sexuală, ea conţine mult ego-
ism reciproc; 2) dragostea
fraternă, cu multe rivalităţi; 3)
dragostea copiilor faţă de
părinţi, care adesea conţine
mai mult “daţi-mi” decât “na-
vă”; 4) dragostea părintească
care mereu oferă. De aceea,
dra gostea părintească este
expresia dragostei supreme

Creştinismul a afirmat
dragostea dezinteresată,
dragostea de calitate
parentală ca valoare morală
supremă. Dragoste supremă
au arătat maica Domnului şi
Fiul Ei. Uitaţi-vă: balada
MIORIȚA ne arată un caz 
de dragoste supremă
manifestată prin gătința de
jertfire de sine a baciului
moldovean, care a preferat să
moară el decât să-i omoare
pe cei doi. Fiind mai ortoman,
nu i-ar fi fost greu să-i
omoare. Fiind mai ortoman,
nu i-ar fi fost greu să-i
nimicească “preventiv” pe
vrâncean şi pe ungurean.
Imaginaţi-vă că balada ar
avea alt mers: ciobanul

moldovean îi nimi ceşte
vitejeşte pe ceilalţi doi. Atunci,
în loc de un ideal etic, ni s-ar fi
dat un cântec despre Ko-
tovski. Am fi avut un alt apel
— la războire fratricidă. Etica
populară nu admite aşa ceva.
Normele sociale populare
admit, la toate popoarele,
nimicirea trădă torilor, a ex-
ploatatorilor nemiloşi şi a
răufăcătorilor periculoşi.

La momentul dialogu-
lui moldoveanului cu bârsana,
ceilalţi doi baci nu se încadrau
în nici o categorie pentru care
normele populare sancţionau
pe depsirea cu moartea. Doar
numai pentru intenţie de crimă
nu se pedepseşte. Etica
religioasă, la fel, nu admite
omuciderea. Cu excepţia
cazurilor, când cei care vin cu
sabia, de sabie trebuie să
piară. Având dreptul apărării
de sabie, baciul moldovean,
din dragoste faţă de fraţii de
neam, nu se foloseşte de
acest drept.

Dacă nu ar fi fost
această dragoste, ce rost să
te sacrifici? Sacrificarea pro-
priei vieţi din dragoste pentru
oameni este un act de
Cristos. Din dragoste, baciul
moldovean doreşte — dacă o
fi să moară — să fie îngropat
“Aici pe aproape, / în strunga
de oi, / Să fiu tot cu voi”. Vrei
să fii aproape doar de fiinţele
pe care le iubeşti. Din mila
dragostei paterne, baciul
moldovean intenţionează să
fe rească fiinţele păstorite de
ştirea posibilei sale morţi. El
roagă oiţa bârsa nă: “…tu de
omor / Să nu le spui lor”. Tot
din îndurarea dragostei,
baciul moldovean vrea s-o
ferească pe mamă de lovitura
ştirii morţii lui.

El sugerează Mioriţei
versiunea unei netraumati-
zante explicaţii a 
dispariţiei sale neaşteptate:
îndrăgostirea de o fată de
crai. Preafrumoasele fete de
crai te orbesc, îţi întunecă
minţile şi chiar poţi uita de
mama (până în momentul
recăpătării vederii normale).
Dispariţia prin căsătorie cu
fata de crai capătă o mare
scuză (poate — unica scuză).
Principalul — băiatul e viu şi
există speranţa că poate să
revină.  Dragostea paternă a
personajului central al Baladei
MIORIȚA este curcubeul su-
fletesc arcuit protector dea-
supra celor apropiaţi. Prin
gătinţa senină de sacrificiu,
eroul Baladei atinge înălţimea
spirituală a dra gostei divine.
Mai există undeva o operă 
populară de asemenea
înălţime spirituală?

De aceea eroul
Baladei nu are nume de ”lo-
calnic”. El este simbolul ideal
al omului care întruneşte
virtuţile umane ale lui Isus
Cristos.

Suntem noi mioritici?
Nu – nici în a mia parte nu
corespundem înălţimii morale
promovate în Balada
MIORIȚA.

În polifonia emoțiilor
trezite de text, opera prezintă
încă  o dragoste —  dragostea
copilului faţa de părinte. De
trei zile plânge Mio riţa. De trei
zile nu mănâncă. E comporta-
mentul fiinţei iubitoare când
cel iubit e în pericol.
Dragostea fiinţei mici, a
copilului faţă de fiinţa iubitoare
care oferă protecţie vine să
întregească, în baladă, cercul
dragostei pe această gură de
rai. Dragostea paternă este

primordială. Fără dragoste
paternă, ceilalţi nu pot iubi.
Dragostea paternă face
lumea să fie umană.

Vreau să atrag atenţia
asupra unei foarte interesante
îmbinări în Baladă a două
spiritualităţi — a umanismului
de înălţime spirituală
dumnezeiască creştină cu
spiritualitatea antică
precreştină, ultima fiind
manifestată în deosebita sen-
sibilitate a perceperii naturii şi
a contopirii omului cu natura,
cu cosmicul. O, de am dori să
ne ridicăm măcar la jumătatea
înălţimii spirituale a simbolului
numit baci moldovean! De am
dori cu toţii — ţărani, mese -
riaşi, muncitori, intelectuali,
oameni de afaceri, burghezie
mică şi burghe zie mare,
funcţionari de stat, politicieni
şi cârmuitori — să fim la fel de
harnici, gospodari şi ortomani
ca acest baci! Atunci am ieşi
din mocirla mizeriei morale şi
materiale, am vieţui omeneşte
“pe un picior de plai, / pe o
gură de rai”. Atunci am merita
numele de mioritici.

Corect, Spațiu Mioritic
trebuie să însemne nu
ondulările line deal-vale, nu
imașurile mioarelor, ci tot
spațiul arealului românesc,
unde este înțeles just și tradus
constant în comportamente
de zi cu zi mesajul etic din
Balada MIORIȚA.

Răspândită și cântata
în Țările Române, Balada
MIORIȚA a fost și trebuie să
rămână Baciul eticii populare
românești.

●
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Ionuț
Țene

Trebuie să recunosc
că am „devorat” cartea lui
Mihai Pușcașu, „Mărturii din
iadul închisorilor comuniste”
(Editura Agaton, Făgăraș –
2010), în doar câteva ore de
seară până spre miezul nopții.
Mihai Pușcașu a făcut parte
din celebrul lot al celor
denumiți de securiști ca
„nereeducabilii”. Până la elib-
erarea sa din pușcărie în au-
gust 1964, ca urmare a
decretului, Mihai Pușcașu a re-
fuzat orice compromis cu
securiștii și regimul comunist. A
ieșit printre ultimii de la în-
chisoarea Aiud, demn și cu
fruntea sus în fața poporului
român și a lui Dumnezeu. A
murit în 1993 în urma unui can-
cer la colon, nu înainte să scrie
o mărturie zguduitoare despre
reeducarea de la Pitești și de-
spre suferințele îngrozitoare
din pușcăria Aiudului unde a
murit floarea tineretului întelec-
tual român. Mihai Pușcașu era
din Botoșani și a fost arestat în
1948 pentru că organizat cu
frățiile de cruce și tinerii
țărăniști o organizație de luptă
anticomunistă în județ. Trece
prin anchetele sângeroase de

la Suceava sau Jilava pentru a
primi o condamnare de 25 ani
de închisoare la Aiud. A cerut
personal să fie trimis la Pitești
pentru a înfrunta reeducarea
comunistă de sorginte
mefistofelică, dar i s-a refuzat
onoarea să moară în lupta cu
păcatul și întunericul bolșevic
pentru că nu era student, ci
doar învățător. Mai târziu i-a
mulțumit lui Dumnezeu că nu l-
a trmis la Pitești pentru că ar fi
putut să „cadă” și să-și tor-
tureze semenii de suferință. La
Aiud trece prin toate
încercările: torturi, foame, frig,
boli și deznădejdea de a vedea
murind lângă el excelența
tineretului român, condamnat
de tribunalele poporului
înființate de ocupantul sovietic.

Moartea la Aiud era o
prezență permanentă și o
simțea în celule umplute până
la refuz cum trece cu coasa și
își ia obolul: sufletele nevino-
vate. În noiembrie 1955 Mihai
Pușcașu se îmbolnăvește grav
de TBC și distrofie din cauza
inaniției. Doctorul M.I.
Bogățeanu, măcelarul de la
Aiud refuză să-i ofere trata-
mentul adecvat și
îmbunătățirea alimentației. De
altfel politica acestui criminal
comunist în halat alb era de a îi
trimite la infirmerie sau la spital

pe deținuții bolnavi numai
atunci când era sigur că
aceștia sunt pe moarte pentru
a nu deceda în celular, ci pe
fișă să scrie că s-a încercat să
se ofere ajutor medical, pentru
a acoperi astfel cinic „umanis-
mul” și progresismul regimului
bolșevic. Într-un final Mihai
Pușcașu e trimis la infirmerie,
care era lângă celularul cen-
tral. Pentru deținuți „infirmeria”
era mai rea ca celularul, pentru
că era o cameră mai mare
decât celula, dar tot neîncălzită
și cu deținuți mai puțini, fapt ce
făcea frigul de nesuportat. Nu
aveau în plus decât o pernă și
o pătură găurită față de celular.
Medicamente nu se aprobau
să se prescrie, dar aveau drep-
tul la consultul unui „medic”, de
fapt a unui deținut fost student
la medicină. De cele mai multe
ori „infirmerie” era anticamera
morții. Ajuns aici bolnav grav
de TBC și distrofie, fără nicio
șansă să mai scape Mihai
Pușcașu aștepta să moară.
Dar norocul și soarta a fost de
partea lui. A fost transferat la
camera de spital a închisorii. În
acele luni la „spitalul” din Aiud
a fost repartizat o perioadă ca
sanitar cunoscutul deținut Ioan
Ianolide, fostul coleg de
suferință din anii `40 al lui Va-
leriu Gafencu de la Pitești și

Târgu Ocna. Încă din în-
chisoare Ioan Ianolide de-
venise celebru pentru puterea
sa duhovnicească și pentru pri-
etenia sinceră și religioasă
avută cu Sfântul Închisorilor,
care a murit în sanatoriul Târgu
Ocna pe 18 februarie 1952.
Ioan Ianolide a scris în anii
1980 o zguduitoare mărturie
despre crimele comunismului
„Întoarcerea la Hristos”.

Dragostea din inimă
pusă pentru îngrijirea lui Mihai
Pușcașu însoțită de
rugăciunea lui Ioan Ianolide l-a
adus la viață pe bolnav, care
părea că a văzut un înger când
s-a trezit din comă. Sub atenta
îngrijire a lui Ioan Ianolide,
deținutul bolnav și-a revenit
treptat și cu ocazia Crăciunului
și Anului nou a avut bucuria să
se bucure de o experiență
aproape mistică. Dr. Pe-
trasievici la cererea lui Ioan
Ianolide i-a îmbunătățit
alimentația și i-a oferit medica-
mente – ser fiziologic și
streptomicină. Lângă camera
„spital” era o cameră în care
erau aduși bolnavii de la Zarcă,
ce continua dincolo de ușa de
fier. De Crăciunul și Anul Nou
al iernii 1955, milițianul care
închidea celularele nu a venit
să inspecteze așa de des și de
vigilent ca până atunci, fapt ce

a putut să se facă contactul
dintre deținuții din ”spital” și
bolnavii aduși în „infirmeria” de
la Zarcă. În toamna lui 1955
deținuții de la Aiud au început
să folosească activ alfabetul
Morse. Așa se perpetuau
veștile în Aiud și au aflat de
schimbări din țară și din lume.
În acele zile din Zarcă, o în-
chisoare în închisoare, a fost
adus în camera de infirmerie
grav bolnav poetul Radu Gyr.
Deținuții din ”spital” l-au văzut
și auzit printre gratii și au în-
lemnit de mirare și apoi s-au
însuflețit de bucurie că sunt
vecini cu poetul închisorilor co-
muniste. Mihai Pușcașu și Ioan
Ianolide împreună cu ceilalți
deținuți bolnavi au trăit cel mai
frumos și înălțător Crăciun și
An Nou din vremea detenției.
Au trăit mistic Nașterea Dom-
nului. Seara cu bătăi discrete
în ușă au comunicat cu Radu
Gyr în alfabetul Morse dacă
șoaptele nu răzbeau printre
pereții de fier. Mihai Pușcașu în
seara de Crăciun s-a apropiat
de ușa „infirmeriei” unde era
întins pe pat bolnavul Radu
Gyr și i-a interpretat colindul pe
care l-a compus poetul la Aiud
și care era recitat de toți
deținuții.

●
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Să pleci gonit de o interpusă cu aere de baroneasă-grof…Să pleci gonit de o interpusă cu aere de baroneasă-grof…

Cezar Adonis
Mihalache

NNu a mai apucat 
să fie reclamat de
maghiarimea politică la
Consiliul anti-discriminare
pentru opiniile sale… Că a
plecat singur… Și, probabil,
nici nu avea să fie reclamat;
nu de către partea „atinsă”!
Pentru că maghiarimea
politică acționează, deh!,
suntem în Anul Centenaru-
lui, prin… interpuși. Să
simțim anti-românismul prin
arsura dată de trădările co-
zilor de topor ale neamului.

A fost însă denunțat
la Pachetul General „pentru
instigare publică și incitare
la ură și discriminare”. Și te-
ai fi așteptat să fie denunțat
de lista lui Attila, să sem-
neze denunțul hunii și grofii
care au semnat și rezoluția
pentru autonomie.

Dar nu! Denunțul a
fost făcut de un… avocat
român! Sau, cel puțin, unul
cu nume de român, că
simțire, trăire, suflet de
român, nu are… Probabil,
unul dintre „românii” care
beneficiază, în satisfacerea
poftei mărunte de 
arvunire, de „bunăvoințele”
maghiare… Un individ care
nu a țâșnit cu aceeași țâfnă
de avocat cu un denunț
penal și împotriva celui ce îl
spânzura pe Avram Iancu
prin piețe, împotriva acelora
care ne-au batjocorit monu-

mentele și a atâtor altora…
Sau e unul dintre românii
care stau cu buzele țuguiate
la crăpătura cu forinți a
UDMR-ului… Sau poate e
doar un dobitoc necunoscut
care vrea să se lanseze în
breasla „mare” a avocaților
cu un asemenea denunț…

Ceea ce este, totuși, puțin
probabil. Nu la stilul de joc
anti-Centenar pe care l-a
activat UDMR în slujba De-
partamentului Trianon de la
Budapesta. Căci, altminteri,
ar însemna că maghiarimea
și-a angajat ca hăitași doar
nulități și feluriți disperați
adunați de pe șanțul anoni-
matului. Ceea ce nu este
cazul… Nu, când privești
armele pe care le-au pus ca
baionetă la „pușca secuiu-
lui”…

Și totuși, de ce a
cedat Mihai Tudose la

„luptă”? De ce a retractat tot
și s-a retras atât de grabnic
dintr-o luptă pentru țara lui?
Și-a dat seama că nu poate
fi un luptător decât la nivelul
ședințelor cu proprii
subordonați?… Sau și-a
spus (ori i s-a spus!) că nu
merită. Nu merită din mo-

ment ce primii care te atacă
sunt chiar ai tăi. Pentru că
una e să mori sângerând în
luptă cu veneticii, apărându-
ți ultima „brazdă”, și alta e
să te trezești înjunghiat pe
la spate de ai tăi! Ori a citit
de prin istorie și știa ce îl
așteaptă la capătul drumului
pe care a plecat… Căci, a
abandonat „lupta” atât de
brusc încât nici nu i-a mai
păsat că ar fi putut face Is-
torie. Și a lăsat treaba
neterminată… Și cu podul
de la Brăila, pe care l-ar fi
putut securiza și sub o

investiție japoneză, dar și cu
singurul mare oaspete de
care ar fi putut avea parte în
viața lui, premierul nipon, pe
care l-a lăsat singur în fața
treptelor Guvernului…

Sigur, în momentul
în care vezi că primul care
te lovește pentru declarațiile

tale de român este chiar un
europarlamentar al partidu-
lui tău, începi să-ți pui un
semn: „Oare până unde
merită să merg?”… Iar cum
în politică nu există cu
adevărat conceptul luptei
„până în pânzele albe,” ci
schimbarea grabnică a fla-
murii de partid, fostul pre-
mier are o scuză.

Primul imbold ar fi
fost dară să-l expediem pe
Mihai Tudose acolo de unde
a venit… La umbra peretelui
destinat marilor anonimi ai
istoriei… Aceia care au avut

șansa lor… Dar care nu a
reușit să lase acea urmă
care ar fi contat… Totuși,
când pui lucrurile cap la cap
și vezi că tocmai aceea care
l-a atacat pentru curajul de
a fi pus treburile secuiești
„în ștreang” devine și prop-
unerea pentru locul lui de
premier, își dai seama că, în
acest joc, nici Dragnea nu
mai contează. Care a rămas
un simplu executant pentru
maghiarimea politică, în
frunte cu toți aceia care au
„lucrat” la mazilirea lui Mihai
Tudose…

Ce îi putem reproșa
fostului premier? Faptul că
ne-am fi așteptat să lupte
până la capăt… Chiar dacă
acel „capăt” era în afara
partidului. Să nu retracteze
cuvintele care l-au scos din
anonimatul mandatului de
premier, să dea de pământ
cu cei ce au batjocorit efigia
Ambasadei României de la
Budapesta, să se ridice la
nivelul de diplomație al
primului oaspete din Anul
Centenarului, sosit pentru a
marca și centenarul relațiilor
diplomatice dintre România
și Japonia…

Dar a dezamăgit…
Prin felul în care a ales să
iasă dintre rândurile pe
care, poate, nu le merita în
istorie, dar pe care le putea
așterne în numele națiunii
sale…

●

Suntem la mâna întâmplării?Suntem la mâna întâmplării?

George
Petrovai

AAlexandre Dumas
afirmă într-unul din ro-
manele sale că „întâm-
plarea este soluția de
rezervă a lui Dumnezeu”.
Mă rog, a spus-o el (câte nu
se spun în literatură,
filosofie, știință și viața de zi
cu zi!), dar asta nu-i o
garanție că lucrurile stau în
acest chip mai degrabă
metaforic decât logic 
necesar. Într-adevăr, căci
apelând la dreapta
judecată, constatăm
următoarele:

1) Întâmplarea, la fel
ca probabilitatea, posibili-
tatea, indecizia sau imposi-
bilitatea (limita posibilității în
descreștere), sunt concepte
logico-matematice adecvate
omului, nicidecum de rang
divin. Da, pentru că Dum-
nezeu este perfect 
prin atotputernicie (concep-
tul „neputință” devine gol și
lipsit de sens la nivelul met-
alogicii divine), prin
atotștiință (doar El, în cali-
tate de Creator, cunoaște
tainele creației, strunește

timpul și citește gândurile) și
prin atotiubire (din dragoste
pentru creație, îndeosebi
pentru om, El nu vrea tot
atât cât poate).

2) Chiar dacă Niet-
zsche a decretat că „Dum-
nezeu a murit”, iar astăzi –
din teribilism, prostie sau
abjecție morală – tot mai
mulți rătăciți sunt de acord
cu neamțul zărghit și
procedează în consecință
(vezi amploarea ateismului
și a sodomiei la popoarele
îmbuibate), adevărații
creștini știu că Dumnezeu
este etern viu și mereu
lângă omul care nu-L
tăgăduiește, drept urmare,
ei luptă din răsputeri cu
aberațiile prezentului sa-
tanizat.

Fiind întâmplarea
eminamente umană, prin
aceea că ea constituie
rezultatul neîncetatului con-
flict dintre ambițiile și put-
erea reală a omului ce vrea
cu mult mai mult decât
poate, doar el, pentru a-și
justifica eșecurile și a-și
putea deplânge fragilitatea
condiției sale în raport cu
Absolutul, avea nevoie de
concepte precum „timp rău

și bolnav”, „viitor impreviz-
ibil”, „destin inexorabil”,
„șansă”, „întâmplări ne-
faste”, respectiv „întâmplări
norocoase”. Iar pentru a-și
liniști întrucâtva conștiența
poziției sale tragice în lumea
accesibilă și în infinitatea
celei inaccesibile, ceea ce,
așa cum opina Blaga, nu
face decât să schimbe
neînțelesul în neînțelesuri și
mai mari, tot el își pitește in-
certitudinile după spuse de
felul următor: „Timpul tace și
trece”, „Nu aduce anul ce
aduce ceasul”, ”De-ar ști
omul ce-ar păți, dinainte s-
ar păzi”, „Prost să fii, noroc
să ai”, „Norocul și-l face
omul cu mâna lui”, com-
pletare la ”Dumnezeu te
ajută, dar nu-ți bagă-n
traistă”, „Destinul cu suspin
e degetul divin” etc.

Privind la escal-
adarea fără precedent a
cruzimii, egoismului și fari-
seimului de la nivel familial
și până la cel planetar, oare
nu-i un noroc că, așezată pe
butoiul cu pulbere al pla-
nurilor globaliste (poluare 
și inginerii climaterice, ali-
mente chimizate și medica-
mente contrafăcute,

democrații sodomizate și
dispreț față de valorile
tradiționale, decreștinare 
și nebunia consumu-
lui, terorism și pande-
mia înarmărilor), omenirea
cumplit de dezorientată  mai
face umbră pământului? Păi
dacă omenirea încă nu și-a
tăiat cu totul craca de sub
picioare, cu certitudine că
acest fapt se datorează
răgazului pe care ni-l
acordă Dumnezeu pentru
îndreptare (El nu vrea
moartea, ci izbăvirea
păcătosului!), întrucât – ne
spune F.M. Dostoievski –
mai sunt câțiva drepți, care
se roagă pentru noi și ale
căror rugăciuni sunt ascul-
tate de Cel ce toate le-a
făcut.

Tot așa, nu-i un
noroc, ori mai degrabă un
veritabil miracol, că noi,
românii, mai existăm, după
jaful și încercările la care
am fost supuși de-a lungul
istoriei, în primul rând de
turci, muscali și austrieci
(până la urmă am mâncat
coliva celor trei imperii!),
după enormele pierderi
umane și materiale din cele
două conflagrații mondiale,

după atrocele experiment
bolșevic și alte substanțiale
pierderi umane prin lichi-
dare, marginalizare și expa-
triere, iar astăzi după
crucificarea României, re-
spectiv după punerea
economiei naționale pe bu-
tuci și plecarea din țară a
peste patru milioane de su-
flete, cel mai cumplit exod
din întreaga noastră
existență multimilenară?

Dar, cu toate marile
pierderi suferite în cei 28 de
ani de jaf generalizat (bani,
resurse, specialiști), Româ-
nia își va reveni din nou, va
judeca nelegiuiții cu ștaif și
astfel va face dubla dovadă:
(a) că refacerea ei nu este
rodul întâmplării sau al aju-
torului venit din partea unor
„binevoitori”, ci al vrerii di-
vine întru împlinirea misiunii
sale istorice; (b) că nu mor
caii când vor câinii interni și
externi.

●


