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„A avea un prieten este mai 

vital decât a avea un înger.”

- Nichita Stănescu
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„Camăta” indiferenței noastre…„Camăta” indiferenței noastre…

Cezar Adonis

Mihalache

DDacă vom rămâne
la fel de indiferenți, tăcuți,
ba chiar timorați, mereu cu
frunțile plecate, nu doar că
nu o să punctăm nimic
grandios pentru memoria
înaintașilor în Anul Cente-
narului, nu doar că vom
asista cum alte și alte ves-
tigii și miezuri de românism
vor fi fost rase din Istoria
noastră, dar vom ajunge să
purtăm chipe și perciuni!

Ne vom trezi nu cu
una, ci zeci de copii ale
Zidului Plângerii, dar nu

pentru îndeplinirea
dorințelor noastre (bieți
goimi ai celor ce ne dictează
acum prezentul, ni-l scriu
chiar cu mâinile inocente ale
generațiilor ce se
plămădesc astăzi sub un vi-
olent asediu al minciunii, fal-
sului, vinovățiilor impuse), ci
al capetelor cu perciuni în
fața cărora s-a plecat Liviu
Dragnea pentru a primi
„compasul Ierusalimului” (nu
pe „arginți”, ci munți
desprinși din ființa noastră).

Primul semnal clar,
nemascat nici măcar de ei,
al invaziei neoevreiești, la
care s-a dedat generația de
lipitori ai „noului” PSD
(schimbat stăpân, lins mâna
de pe coperta talmudului,
pupat piața independenței
noastre), aceste cozi de
topor transformate în răngi,
nu doar unele propagandis-
tice, aidoma mijlocului de
veac trecut, ci lăncii de
destrămare a unității noas-
tre, a venit în clipa impunerii
reorganizării sistemului nos-
tru fiscal, prin anunțul, fără
consultare publică, a im-
puneri impozitului „pe
gospodărie”. Un model
deloc mascat al
(re)organizării treburilor
noastre neaoșe după

kibuțurilor evreiești (pe care
nici măcar ei nu le mai
promovează la „casele” lor,
dar ni le impun nouă!).

Apoi, consilier per-
sonal al primului ministru a
fost numi un evreu. Să-i fie
de bine! Dar, în anul Cente-
narului, nici un român care a
împlinit ceva memorabil
pentru țara lui, care a um-
blat cu picioarele goale prin
tranșeele țări, care și-a sac-
rificat tinerețea pentru un
crez, România după mod-
elul înfăptuit de făptuitorii
Uniri, nu își găsea loc lângă
primata primenită, iată
dovada!, doar cu unsoarea
trădării sufletului, dorului și

durerii românismului?…
Nici un român din

provinciile furate, rupte, de-
sprinse și înstrăinate de țară
în rapturi, nu a fost invitat
de-a dreapta funcționarei
publice, nu a țării, ci a par-
tidului și întâiului cap
trădător al acestuia.

Ar fi fost o formă de
respect să-ți aduci lângă
tine, tu, dovedită biată ființă
mai mult trestie, decât
putință de gândire, oameni
de cultură, istorici, români
adevărați! Dar, e adevărat,
cum sufletul Centenarului
nu poate fi vândut, el trebuie
invadat de lăcuste!

A venit apoi
mârlănia, grobianismul de-
ciziilor aceluia care l-ar face
umbră inutilă și pe Iuda,
hotărând în numele nostru
destructurarea unor
închegate relații diplomat-
ice, minarea unor structuri
geostrategice (și nu suntem
în fața unui simplu abuz de
funcție, ci asistăm la
trădarea intereselor
României și periclitare a
securității naționale), im-
punând un „memorandum”
(!) pentru mutarea am-
basadei României în Israel
de la Tel Aviv la Ierusalim.

Dacă îl întrebi „de

ce?”, nu va știi să-ți
răspundă… Pentru că
slugile nu primesc niciodată
răspunsuri, justificări,
fundamentări din partea
stăpânilor. Au doar ordine
de executat.

Ce va urma în setea
de răzbunare a prim-pe-
nalului? Va trage de rever și
ONU, acuzând drept „fake
news” rezoluția existenței
ambasadelor din Israel într-
un loc geopolitic precis?

Ne-am făcut de o
hazna biblică, dar acest per-
sonaj ne domină încă…
Râde de noi, nu Europa, ci
o lume întreagă… Ba, nici
măcar nu mai râde, ci se

încruntă la idioțeniile de
proporții talmudice proferate
blasfemitor (!) de un per-
sonaj înveninat.

Acum, a doua
primată (tot… nemascul!) a
țării vine și dictează extin-
derea centrului istoric al
Bucureștiului până în
cartierul evreiesc (dar care
„cartier evreiesc” astăzi?).
Or, ce treabă are curtea
veche a lui Mircea cel
Bătrân, peste care s-a ridi-
cat reședința domnească a
lui Vlad Țepeș, adevărate
arce de istorie, cu locurile
celor mai mercantile in-
terese din istoria prezenței
promotorilor camătei,
fraudei, falsului jurământ pe
meleagurile noastre?

Istoria lui Bucur s-a
scris pe meleaguri neînti-
nate de arginții trădărilor iu-
daici! Or, cum să pătezi
imaginea lui Țepeș, dar și
imaginea centrului nostru is-
toric, filon de vestigii și
românism, cu moștenirile
lăsate de niște „barabbași”
ai negoțului?

●

Trăim cu speranța…Trăim cu speranța…

Dana

Chioariu

ÎÎnchidem ochii cu
dorința să visăm ceva frumos,
apoi îi deschidem cu dorința de
a trăi acel vis, privind cerul ca
pe o a doua şansă în această
viață, păşind prin locuri
nemaivăzute spre a ne căuta
calea desăvârşită. Dar inima o
păstreză intactă, neatinsă, cu
speranța că în viitor ne vom
găsi idealul pentru care a fost
nutrită. 

De aceea, este bine să
nu ne lăsăm niciodată păcăliți
de aparențe, sau să trăim cu
speranța că cei falși vor pleca
singuri, iar cei sinceri și buni vor
fi cu noi mereu, cel puțin până
la sfârșitul zilelor. Până atunci,
unica soluție care ne rămâne
este cea de a ne ascunde pre-
cum cârtițele în pământ, de a
nu fi văzuți, de a ne hrăni cu
necazuri, înlăturând tot ce-i bun
și frumos din fața ochilor, pen-
tru ca, mai târziu, să ne pară
rău pentru problemele cauzate
de dezamăgiri, răni suferite,
lovituri primite de la viață. Dar,
cel mai greu în societate și în
viața reală este înfruntarea
marilor dificultăți ale agriculto-
rilor, zootehniei, industriei…
care au fost distruse. Ceea ce
alții au construit țaptezeci  de
ani, alții au distrus în aproape
trei decenii, fără a se gândi că
lasă milioane de români fără
pâinea cea de toate zilele. Sunt
foarte mâhnită de climatul care
se întoarce în jurul nostru, de
faptul că politicienii, parlamen-
tarii, guvernanții și toate lipitorile
neamului sunt indiferenți la tot
răul creat, la distrugerile prici-
nuite și continuă să le facă fără
remușcări, fiind interesați doar
pentru propriile buzunare, de
afacerile lor murdare. 

Această radiografie a
momentului istoric de acum
relevă răutatea socială și
indiferența care lovește în cei
sărmani, fără apărare: bătrânii,
copiii, tineretul… Trăim vremuri
ale așmecherilor, hoților, 
profitorilor, nepăsătorilor,
asistaţilor… 

Suntem conduși de im-
postori care ne obligă să trăim
o mare dramă a sclavagismului
modern.  Până la revoluția-
lovitură de stat, am avut un
regim totalitar cu ceva faţă
umană, ggorbaciovistă chiar,
dar după 1989 am trecut la un
regim fals democratic, inu-
man… S-au dat legi și
pseudoreforme gândite de
către şi pentru cei sus puși, iar
românii de rând au devenit pri-
zonieri în țara lor, prizonierii
unei democrații grșit aplicate.

Astfel, oamenii au
ajuns la capătul puterilor,
obosiți, săraci, îndatoraţi, umiliţi,
și bolnavi, batjocoriţi… . Acesta

este starea poporului român.
Acesta este și motivul pentru
care milioane de români au luat
drumul pribegiei pentru un trai
mai decent. România a fost
înrobită de către asasinii politici
şi economici și trădătorii de
neam și țară care au aruncat în
prăpastia sărăciei și a morții
milioane de români ruinaţi ma-
terial şi psihic. Fiecare politruc
impostor se laudă cu
performanţele lui: hoţul cu hoţia
lui nedemnă, criminalii cu
armele şi crimele,  politicienii cu
legile strâmbe favorabile doar
clanului lor. Vecinilor le e frică
de vecini şi suntem înconjurați
de multele necazuri din aceste
vremuri de restriște, și din
cauza nepăsării societății civile.

Un popor trebuie să-și
păstreze tot ce are mai sfânt, să
cinstească, să iubescă țara
până în adâncul sufletului. Dar
asta nu trebuie să fie o piedică
în calea modernizării și
dezvoltării. La fel de regretabil
este faptul că nimeni, dar abso-
lut nimeni, nu face nimic spre a
ajuta tinerii care nu mai au
niciun viitor într-o viață lovită de
furtuni. În viață nu vom avea
parte numai de succese, bucurii
și fericire, dar părinții, dacă au
un gram de conștiință, ar trebui
să o contribuie esențial la vi-
itorul lor, dar cea mai grea
sarcină ar trebui să îi revină
statului. Tinerii trebuie ajutați să
se ridice de către noi, adulții,
mulți făcând parte din aparatul
de stat. Să nu mai cădem
pradă resemnării, stând liniștiți,
asistând pasiv la viața ce se
scurge precum apa. Indiferența
și apatia sunt problemele tu-
turor românilor din aceaste tim-
puri. Fără dreaptă  justiție din
partea puterii politice, au fost
indus multele dezinterese ale
vieții civice la nivel de  popor.
Cine este pentru și cine îm-
potriva politicii fguvernelor, cine
sunt cei care încearcă să
închege răul și să-l arunce
asupra celor care doresc pacea
și liniștea și împotriva celor care
protestează continuu pentru
nemulțumirile acestui popor?
Sunt cei care vor răul național
fără un program concret de
îmbunătățire a societății
românești, a celor necăjiți.

Timpul ne va forţa să
vedem dincolo de această
nepăsare de care dăm dovadă
acum şi să regretăm câte lucruri
minunate au trecut pe lângă noi
fără să le observăm, fără să ne
bucurăm de ele. Dar mă tem că
strigătul nostru va fi tardiv, până
să deschidă ochii românii, să
iasă din hibernare, dispuși să
facă încă sacrificii cât va fi
nevoie...

●
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„Cu mânile’ncleştate”…„Cu mânile’ncleştate”…

Galina

Martea

ÎÎn ciuda tuturor
neplăcerilor ce au loc 
în lumea pământească,
adevărul este acel conținut
care   mai devreme sau mai
târziu vine la suprafață cu re-
alitatea lucrurilor întâmplate
cândva. Astfel, acțiunea
adevărului își face efectul ul-
terior, prezentându-se cu
fapte concrete din trecut.
Acest lucru este deja cunos-
cut în istoria omenirii.
Adevărul, ca formă fidelă a
realității obiective, este un
component mereu ascuns și
împotmolit în negura vremii
din cauza unor circumstante
absurde de timp, însă
necătând la toate acestea el
reusește să-și spună cuvântul
dorit atunci când falsitatea,
minciuna și intoleranța atinge
apogeul. Acțiunea adevărului,
de obicei, suferă mereu din
cauza gafelor efectuate de
către om în procesul de
existență, astfel, producând
reprezentări false asupra unei
situații, asupra existenței unui
act normativ etc., în rezultat,
acestea fiind denumite erori/
aberații/ înșelări. În majori-
tatea cazurilor, erorile sunt
provocate de incapabilitatea
și incapacitatea omului în a
vedea lucrurile în formă
corectă și, cel mai grav, atunci
când omul devine complice cu
impertinența, trădarea și put-
erea de a domina lumea.

Acest lucru se
întâmplă mai ales atunci când
omul se vede ajuns în capul
puterii, având în subordine
mase de oameni cărora, prin
influență, le pot fi impuse stări
de frică, de inferioritate, de
neîncredere în sine. O
asemenea imagine ce
traversează prin viața reală a
unui popor, credem, este so-
cietatea basarabeană care
de-a lungul timpului a cunos-
cut din plin fenomenul
supunerii, al tăcerii, al
umilinței, al inferiorității față de
sine, aspecte ce domină soci-
etatea și la ziua de azi. Re-
spectivele calități ce sunt
inhibate în psihologia
basarabenilor au fost acumu-
late în timp, dar, mai ales, din
timpul regimului comunist,
regim care a subminat tot
ceea ce este uman. Astfel,
sentimentul de inferioritate,
prin umilință, a prins rădăcini
atât de adânci întrucât
basarabeanul crede că o
asemenea realitate este
normală în viața omului. Plin
de neajunsuri materiale, dar,
departe și de cele spirituale,
plin de nedreptate socială,
basarabeanul continuă să ex-
iste în tăcere, o mare parte
fiind destul de supus în fața
omului putere.

Fiind prostit de nea-
junsurile vieții cotidiene și de
atitudinea umilă în fața puterii
statale/ omului puterii,
basarabeanul acceptă în con-
tinuare, cu multă ușurință, să

existe cu erorile trecutului,
astfel rămânând un adept al
trecutului, indiferent de faptul
că îi este compromis prezen-
tul plin de incertitudini și fără
un viitor decent. Acest lucru
se referă, cu precădere, la
persoanele de vârsta a treia,
dar și la o bună parte din
generația mai tânără care,
prin smerenie sau și alte
calități, contribuie frecvent cu
votul majoritar în alegeri lo-
cale/ parlamentare/
prezidențiale, astfel deter-
minând viitorul nefast al
societății și, totodată,
menținând în capul puterii
statale personalități cu însușiri
negative și cu capacități limi-
tate în administrare.

Așadar, cu erorile tre-
cutului de până la anii’90, so-
cietatea basarabeană rămâne
și astăzi teritoriul unde put-
erea statală a transformat țara
într-o anarhie absolută, fiind
monopolizată toată sfera de
activitate socială și publică.
Iar în acest teren al anarhiei și
al haosului social există o
masă de oameni, poporul
care își duce viața nespus de
greu de la o zi la alta, 
traversându-și existența
printr-o sărăcie și umilință
nemaipomenită. Dacă o
asemenea situație de criză ar
exista în o altă parte a lumii,
atunci aceasta ar fi
considerată o tragedie
națională, însă în Basarabia
contemporană totul se reduce
la normalitate, fără a fi abor-
date soluții urgente de salvare
a societății. O realitate în care
omul din subordine, omul sim-
plu al societății este privit prin
prisma unor dogme din anti-
chitate, iar administratorii
acestei societăți, prin acțiunile
lor, nu țin seama de nimic și
de alții, guvernând totul în
mod arbitrar. Starea de dezor-
ganizare și haos instaurată în
țară este precum un spectacol
fără spectatori, unde guverna-
torul își joacă rolul doar pen-
tru a fi interpretat și de a primi
plăcere din ceea ce face. Pe
când, spectatorii lipsesc din
diverse motive: nu sunt bani
pentru a procura biletul de in-
trare în teatru; nu este bin-
evenit rolul și subiectul care
urmează a fi interpretat;
lipsește pasiunea de a mai
privi spectacole cu caracter
ironat; lipsește timpul care îi
presează; lipsește interesul și
pasiunea pentru a se dezvolta
intelectual etc. În așa mod,
lipsesc multe lucruri în viața
omului din societatea
basarabeană, însă el se
mulțumește și se limitează la
ceea ce are și nu mai pretinde
la ceva mai mult. Însă, acest
lucru convine acelor persoane
care joacă rolul în această
reprezentație teatrală, fiind
chiar și fără spectatori. Dar nu
mai contează această latură,
nu mai contează nimic,
contează faptul că acțiunea
spectacolului este o dramă
reală din viața societății
basarabene în care oamenii
puterii demonstrează prin

fapte vizibile cum înrobește
propriul popor prin cele mai
ușoare căi ale administrării, în
așa mod, creând poporului o
existență plină de sărăcie și
mizerie. De aici vine și
fireasca dramă națională a
societății, în mod aparte, a
celui oropsit de soartă,
masele de oameni care sunt
prea indiferente față de tot
ceea ce se petrece în jurul lor/
în societate. O realitate
paradoxală, dar fără prece-
dent.

S o c i e t a t e a
basarabeană arhiplină de
neajunsuri sociale, arhiplină
de erori ale trecutului, dar, și a
prezentului. Prezența omului
sau, mai bine zis, existența
umană într-un asemenea
spațiu social este un factor
destul de alarmant care,
totodată, îngrijorează și opinia
publică internațională. Este de
necrezut că o asemenea
sutuație este prezentă în
epoca civilizației moderne,
dar, cu mare regret, este o
dezvoltare umană ce se pro-
duce și are loc în Basarabia.
Omul acestei societăți este în-
dobitocit la extremă de un
asemenea mod de viață și un
asemenea destin secular. O
mare parte dintre concetăţenii
ţării nu numai că și-au pierdut
facultățile morale, dar, cu atât
mai mult, și-au pierdut
credința totală în divinitate și
încrederea în propria ființă.
Populația locală/ băștinașă
este atât de dezorientată de
oamenii puterii, încât nu
deslușește clar realitatea
existentă. Mediul social în
care se regăsește poporul
este nespus de afectat de
virusuri otrăvitori ai conducerii
din stat. Poporul divizat în di-
verse partide și grupări so-
ciale s-a împotmolit într-o fază
de spirit complet contrară unei
conviețuiri umane normale. O
mare parte din populația
băștinașă a pierdut orice ori-
entare socială și nu mai
dorește să-și recunoască nici
macar originea de neam și
națiune. Tendințele sunt
diferite care, în rezultat,
afectează și mai mult mediul
social și relațiile dintre oa-
meni. Idealurile naționale ale
populației băștinașe, în mare
parte a celei de vârsta a treia
și nu numai, sunt spulberate
de niște aluzii străine care nu
sunt compatibile cu totalitatea
valorilor naționale, iar
mișcările pentru reîntregirea
neamului românesc sunt
mereu o provocare. La acest
subiect, în majoritatea
cazurilor, își manifestă intere-
sul o mare parte din generația
tânără, conștientizând corect
care este drumul adevărat
spre o civilizație autentică.
Este de necrezut că în acest
scenariu este atât de
indiferentă şi o mare parte din
clasa intelectuală, pătura
socială care de fapt reprezintă
nucleul în dezvoltarea unei
societăți.

Clasa intelectuală,
care de fapt trebuie să ex-

ercite autoritatea superioară
în societate, deseori își
manifestă atitudinea
incorectă, necoordonată și
inadmisibilă în soluționarea
problemelor sociale și în re-
alizarea idealului național,
fiind influențată destul de mult
de erorile trecutului/ prezentu-
lui. Menținerea în capul puterii
statale a unor personalități cu
caracter mediocru și corupt
este o dovadă reală că o
asemenea societate nu va fi
niciodata capabilă să
întreprindă măsurile necesare
pentru a ieși din impasul so-
cial atât de grav afectat. Este
o luptă continuă pentru
menținerea puterii în stat pe
principii neautentice, iar
scopul central este de a ține
în întuneric un popor și o
întreagă societate, falsi-
ficându-le, în același timp, is-
toria și graiul națiunii, originea
acestui neam și pământ.
Situația politică și cea socială
ce decurge din diverse
împrejurări și orientări este ca
o epidemie ce tinde spre a nu
lasă în urmă vieți omenești
sănătoase, capabile de a con-
strui în continuare o societate
normală. Această epidemie
contagioasă care s-a
răspândit destul de mult pe
teritotiul țării tinde să șteargă
în calea sa orice substanță cu
conținut pozitiv. Acest lucru se
întamplă mai ales în
localitățile rurale unde au
rămas și locuiesc, în majori-
tatea cazurilor, persoane de
vârsta a treia. Deci, acesta
este terenul cel mai favorabil
pentru a activa fără nici un fel
de restriții în psihologia omu-
lui. Într-un asemenea mediu
social omul este cel mai ușor
afectat și influiențat de
acțiunea negativă în procesul
de gândire. Însă, este de
necrezut faptul că un aseme-
nea proces contagios se pro-
duce și în zonele urbane ale
societății unde locuiește, în
mare parte, colectivitatea
intelectuală și tineretul studios
ce este capabil de o gândire
trează. Dar, contrar voinței
omului, aici situația devine și
mai gravă față de zona rurală,
deoarece conflictele de in-
terese, cu conținut politic și
social, capată un caracter și
mai contagios care
destabilizează și mai mult
mediul social existent. Eveni-
mentele ce cuprind și
traversează haosul din soci-
etate nu este altceva decât
expresia unei atitudini inu-
mane a clasei politice și de
guvernare, probabil, având
drept scop distrugerea până
în talpă a societății
basarabene.

Nu a rămas nimic
sfânt pe această bucată de
pământ, decât suferința și în-
durarea poporului care
trăiește de azi pe mâine în ne-
dreptate, foame, necaz și
umilință. Disperarea poporului
a ajuns la limită. Persoanele
mai tinere cu vârsta între 24-
50 de ani, apte de a munci,
emigrează în masă pentru a-

și salva propria existență și
existența celor apropiați.
Copiii și bătrânii, în special din
zonele rurale, își trăiesc viața
în condiții halucinante,
existența fiindu-le plină de
încercări și neajunsuri materi-
ale care le scurtează viața în
mod condiționat. Astfel, soci-
etatea basarabeană a devenit
învingătoare la sărăcie în
podiumul european și mondial
(ultimul loc, clasament euro-
pean) și printre ultimile locuri
în lume (clasament mondial).

Este o tragedie
națională, însă acest lucru nu-
i afectează absolut deloc pe
acei oameni ce stau la gu-
vernarea țării/ în capul puterii.
Condițiile sociale sunt nespus
de critice pentru popor, iar, în
același timp, nelegiuirile
conducătorilor cu putere în
stat au demarat o activitate
care depășește orice cadru
legal și uman. Gravitatea
situației este cunoscută foarte
bine și în plan mondial, însă și
acest lucru nu-i deranjează pe
conducătorii acestei țări,
modalitatea de a acționa fiind
cu aceleași erori și cu multă
indiferență/ nepăsare față de
popor și societatea pe care o
administrează. Deci, este
firesc că într-o asemenea so-
cietate, cu asemenea câr-
muitori, poporul își va trăi
mereu viața în suferință și
umilință, iar nivelul de dez-
voltare umană al acestuia va
fi acel conținut care va reflecta
epoca primitivă a unei
comunități. Respectiv, oare
mai este cazul să ne
întrebăm: unde este cultura și
inteligența demnitarilor de stat
odată ajunși în capul puterii,
unde este capacitatea
profesională ale acestora în
calitate de administratori în a
regla societatea pe principii
democratice și umane? Evi-
dent, răspunsul nu va urma cu
caracteristici pozitive, așa
cum nu vor urma în timpul
apropiat schimbările pozitive
în societatea basarabeană,
dar, mai ales, în mentalitatea
omului-putere care încă
trăiește cu trecutul autoritar
de până la anii’90. Astfel, ero-
rile trecutului își vor spune cu-
vântul ferm încă mult timp în
conștiința omului și, în același
timp, vor dicta prezentul
arhiplin de incertitudini, având
la bază incapacitatea și incul-
tura omului-putere. Respec-
tivele aprecieri denotă încă o
dată faptul că o societate nu
va prospera niciodată, atâta
timp cât în capul puterii vor
exista oameni cu o morală
decăzută și cu o inteligență
redusă, cu atât mai mult, când
masele din subordine îi vor
susține mereu prin supunere
și umilințe...

●



4 Tichia de politician

Cititorule, io așa scriu!Cititorule, io așa scriu!

Corneliu

Florea

FFecare scrie cum vrea
și ce vrea, e liber. Ce este lib-
ertatea ? Oho, de curiozitate,
citește și judecă ce au scris
atâția și atâția despre libertate
și cum au interpretat-o. Citi-
torule, liber fiind, ai dreptul să
o definești cum simți și crezi.
Pentru mine libertatea e una
din călăuzele vieții mele, este
antonimul tuturor constrânger-
ilor! 

Omenirea, în general,
a gândit simplu și profund de-
spre libertate, apoi au venit
filosofii ce au împănat-o cu
atâtea idei și metafore încât
au transformat-o într-un con-
cept labirintic abstractdin care
nu mai poți ieși dar nici limpezi
sau lămuri esențialul ei.

Raționaliștii, mai
sistematizați, au încercat să o
clasifice, fiindcă, într-adevăr
există multe feluri de 
libertăți; adevărate și pseudo-
adevărate, din interiorul
fiecăruia și libertăți exterioare
date de societate, corecte sau
cele comandate, ordonate de
atotputernici pe care
independenții, autohtonii le
ignoră sau trișează, plătind.

Există și indivizi ce
sunt genetic dotați cu o liber-
tate dominantă intrinsecă pre-
cum și indivizi cărora, tot
genetic, le e teamă de liber-
tate, au o adevărată fobie față
de libertate, pare paradoxal,
doar pare. Și multe, multe alte
prezentări; scriitorimea lumii
umplând biblioteci întregi de-
spre libertate, despre con-
strângerea și violentarea ei.
Scriitorimea are o bandă
rulantă, continuă, de la liber-

tate și interdicțiile biblice până
la statuia Libertății și spatele
ei. 

Banda rulantă a scri-
itorilor despre libertate s-a tot
mărit, lungit, aglomerat și
fiindcă aparent e liberă tuturor,
pe bani,vin și io, acum, cu scri-
itura mea „Fierăria lui Staricu”.
Este o scriitură istorică despre
neamul meu. Se știe că istoria
nu se plagiază, ci se
comentează, Dumnezeule, în
fel și chip, după mintea și
asemănarea celui ce se apucă
de așa ceva.

„Fierăria lui Staricu”
este o frescă istorică despre o
familie oltenească din care îmi
trag rădăcinile paterne, o isto-
rie a unei comune doljene de-
a lungul Jiului, o istorie a
Olteniei, tamandin vremea lui
Pazvante chiorul și a legen-
darului Iancu Jianu care,
împreună cu haiduciilui, a
scăpat Țara Românească de
pazvangii. O istorie din vre-
mea bunicului meu, nepot de
pandur și veteran al războiului
de întregire națională, a tatălui
meu, combatant în cel de-Al
Doilea Război Mondial, din
Cotul Donului până în Munții
Tatra. 

În acest război mon-
dial, s-au confruntat interese
de dominare prin patru ide-
ologii: fascistă, nazistă,
comunistă și democrată. Pen-
tru români a fost, și rămâne,
cea mai mare nedreptate și
dramă istorică, începută cu o
cotropire, de care am dorit să
scăpăm prin jertfă armată,
națională, dar, din nedreptate,
am rămas cotropiți total de co-
munismul leninist-stalinist. 

Suntem prea mici în
fața celor patru puteri ce s-au
confruntat militar, șase ani,
pentru dominare mondială,

sub steagul celor patru ide-
ologii, în care noi am rămas
singuri, ocazie ca nazismul să
ne folosească împotriva co-
munismului, apoi după
arestarea lui 
Ion Antonescu și trădarea
regală, comuniștii ne-au folosit
împotriva nazismului. Istoric,
nazismul și fascismul au pier-
dut, democrația a trădat liber-
tatea Europei de Est și
comunismul leninist-stalinist s-
a instalat prin forță brută, de la
Atlantic la Pacific, iar noi,
românii, am fost privați de
libertățile democratice în
lagărul lor comunist.

Și Al Doilea Războiul
Mondial a 
devenit istorie, dar o istorie 
cu grave, abominabile
consecințe pentru libertatea
unei mari părți a omenirii, op-
unându-se dezvoltării ei natu-
rale, normale, raționale și
identitar-naționale, datorită
noului pact dintre democrația
occidentală și comunismul de
forță. 

Este un pact profund
necinstit, precum cel dintre
Ribbentrop și Molotov, consid-
erându-se o continuare a
acelui pact, în care același co-
munism perfid, de data
aceasta, stă la masă cu
democrația occidentală dis-
cutând de pe pozițiile 
intereselor naționalismului
bazânduse pe forță nucleară,
agresivă, temperați doar de
consecințele catastrofale ale
războiului nuclear și cercetând
o arma biologică antiumană,
prin care învingătorului să-i
rămână toate bunurile învinsu-
lui, intacte. 

În paranteză, e 
bine cititorule să 
faci diferențierea între
naționalismul lor prin forță

nucleară, ofensivă și
naționalismul românesc de-
fensiv, de apărare, pentru
păstrarea identității naționale
într-un stat unitar liber. 

Cu toate acestea,
identitatea și unitatea noastră
națională este continuu
atacată de limitați cerebrali și
sociali, de cei ce robotesc la o
mass-media aservită aloge-
nilor, de cei ce trăiesc din ma-
nipulare și dezinformare, până
la hack writers, pen for hire,
patapievicieni și dani-
alexopați.

Fiind avid de libertate,
fiind intrinsec dotat cu ea, am
încercat și am scăpat de
lagărul comunist în 1980,
plătind, continuu, prețul scump
al libertății în străinătate. Aici,
pe lângă profesie, medic fiind,
am început să scriu în stan-
dard literar obișnuit, nefiind un
literat, dar liber să scriu
adevăruri cunoscute și trăite
prin care să contracarez toate
câte mă intrigă și revoltă. 

Această scriere
istorică este o recunoștință,
tardivă, față de neamul meu
țărănesc pe care îl respect
mai mult decât orice altă cate-
gorie socială. Sunt fericit că
am trăit împreună cu ei, m-au
iubit și însuflețit, m-au încura-
jat să rezist la greu, să nu mă
plâng și să nu clevetesc, să țin
samă numai de adevăr, să
umblu desculț cu capul ridicat,
să mulțumesc pentru puțin și
să fiu respectuos cu toată
lumea. 

De la ei mi-am 
însușit omenia țărăneas-
că, superlativă trăsătură
românească la acea vreme,
parțial distrusă de comunismul
totalitar și în declin continuu în
globalista Uniune Europeană.

Scriind această carte

despre ei, i-am portretizat din
amintiri vii, dar mai ales din
sinceră simțire de cinstire
începută atunci, în copilărie,
ce treptat s-a întețit odată cu
trecerea mea prin viață în care
am umblat și cunoscut lumea.
Am ținut să-mi așez neamul
meu în adevăratul ei cadru is-
toric, în care a trăit, și pentru
aceasta m-am documentat in-
tens istoric și social. 

Despre generația
bunicilor mei, luptătoare în
primul mare război, am citit
„Războiul de întregirea 
neamului” a lui 
Mircea Vulcănescu, despre
generația tatălui meu,
combatantă în Al Doilea
Război Mondial am citit „Isto-
ria politică și militară a
războiului României contra
Rusiei sovietice” a Generalu-
lui Platon Chirnoagă.

Pentru documentare
despre Casa Regală a
României de mare ajutor mi-a
fost și lectura istorică „Regele
playboy” a profesorului ameri-
can Paul D. Quinlan. 

Am mai recitit capitole
întregi și din „O istorie sinceră
a poporului român” a istoricu-
lui Florin Constantiniu și alte
zeci de articole din reviste is-
torice, din presă sau Internet.
Istoricii, de profesie, trebuie să
scrie istoria lumii în etalon
prob - corect și integral - iar
scriitorimea are obligația
morală și față de cititorii ei să o
redea la fel.

●

Vinul nou și burduful vechiVinul nou și burduful vechi

Vitalie

Pastuh

ÎÎn timpurile apuse,
nu existau sticle de păstrat
și transportat vinul. Con-
sumatorii de vin îl păstrau în
burdufuri de piele și aveau
grijă ca burduful să nu fie
din material alterat. O îndru-
mare din Biblie zice: nu
turnați vin nou în burduf
vechi! Recomandarea, ca
multe afirmații din Biblie,
este una metaforică.
Românii au modernizat
înțelepciunea biblică astfel:
Ce folos de lapte gros
(chefir –n.n), dacă e în bur-
duf de câine!

Involuția pe toate
liniile a statului R. Moldova,
în ultimul sfert de veac, a
trezit decepție și groază. Ce
e de făcut?!

Nema iaș tep tând
rețeta de la cărturarii „elitei”
din acest stat nenorocit – ei
sunt, în majoritatea lor,
intoxicați de idei burgheze
antinaționale – oamenii
muncii evadează peste

hotare. Mulți din cărturarii
„elitei ”, la fel, fără zgomot,
o tund peste hotare. Din
statele apusene industrial
dezvoltate, cărturarii evadați
continuă să ne zică
„moldoivani”. Cărturarii ceea
altceva nu știu. Ei aflau,
dacă citeau nepărtinitor is-
toria.

Urâțenia chestiei
studierii istoriei politice și
filosofice sporește prin pro-
gramele școare și univer-
sitare stricate de ideologia
importată a neoliberalismu-
lui.

Ce anume ascund
programele de predare-
însușire a disciplinelor is-
torice și sociale?Substituie,
manipulator, denumirea de
capitalism a formațiunii so-
cial-economice care a fost
constituită după feudalism,
cu politonimul „democrație”.
Democrație înseamnă put-
erea  demos-ului, adică a
poporului. Unde are loc
dominația puterii poporului
și nu a sacilor cu capital?!
Este trecută sub tăcere dez-
voltarea economică inegală

a statelor capitaliste, ajunse
în stadiul imperialist. O
duzină de state-hrăpărețe,
care acaparase statele
slabe din Asia, Africa, Amer-
ica Latină și le-au jefuit, 
s-au smuls înainte,
realizănd Revoluții Tehnico-
științifice.Relațiile comer-
ciale și financiare ale
duzinei bogate cu țările
sărace sunt foarte ine-
chitabile. Bogăția duzinei
statelor îmbogățite se
sprijnă pe ținerea în sărăcie
a statelor slabe.

Lumea capitalistă,
astfel, de multă vreme a fost
stratificată în câteva cate-
gorii, după indicatorii pro-
ducerii și consumului:
Lumea Întâia (cele ma dez-
voltate economic și cele mai
bogate), Lumea a Doua
(ceva mai puțin bogate),
Lumea a Treia (sărace),
Lumea a Patra (extrem de
sărace).

Lumea Întâia și A
Doua constituie nucleul cap-
italist, celelalte Lumi – per-
iferia capitalistă. Noțiunile
de nucleu capitalist și per-

iferie capitalistă sunt cunos-
cute de peste o sută 
de ani.  Nucleul capita-
list exploatează periferia
capitalistă, meniținându-și
astfel prosperitatea.

Apropo, criza social-
economică din România în-
ceputului de secol XX a fost
explicată de către savantul,
politicianul și scriitorul Con-
stantin Stere prin faptul
intrării României în sistemul
capitalist mondial în calitate
de țară dominată de către
statele bogate.

Loviturilede stat
contrarevoluționare din
țările taberei socialiste eu-
ropene din  anii 1989-1991,
prezentate manipulator
drept „revoluții”, au deturnat
evoluția țărilor est-europene
spre socialismul cu față
umană spre inumanul capi-
talismul periferic. Criza
țărilor est-europene ex-so-
cialiste este similară crizei
despre care a scris savantul
C.Stere.

În Republica
Populară Chineză, scenariul
contrarevoluționar nu a

mers.  Priviți, la ce grad de
dezvoltare a ajuns China!

Să vorbim de burdu-
ful vechi. Noi am fost băgați
în burduful vechi al capital-
ismului periferic.  Mai re-
pede sau mai încet, în
burduful capitalismului per-
iferic totul se bâhlește! În
afară de valuta scoasă în
off-shoruri.

Vinul nou al re-
formelor, turnat în burduful
vechi capitalist, se bâhlește,
uimind lumea care nu ține
minte principiul biblic: Nu
turnași vin nou în burduf
vechi!

Ce e de făcut? Vă
dați singuri seama.Burduful
vechi trebuie aruncat la
gunoiștea istoriei. Ca să nu
călcăm încă o dată, a treia
oară,  pe grebla incluziunii
Țărilor Române în periferia
sistemul capitalist cu statut
de țări  exploatate de nu-
cleul bogat, e necesară
regândirea radicală a
proiectului păstrării vinului.

●
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Fondul investițional al fabricilor de spălat bani (din „ziare”!)Fondul investițional al fabricilor de spălat bani (din „ziare”!)

Cezar Adonis

Mihalache

EE atâta ceață în
povestea uriașei investiții
americane în media
românească (!) de îți vine
să-i spui, nu „fake news”, ci
„fake media”. Sau „fake new
media” pentru că nu știi pe
ce domenii de presă vor „in-
vestii” respectivi! Media
virtuală, radio-TV, scrisă…
Sunt destul de greu de
împărțit hălcile, culmea, toc-
mai pentru că nu mai sunt
atâtea guri la scovergi. Căci
presa de astăzi se rezumă,
ca influență în societate și
funcție formativă, la nimic. A
rămas a cincea putere din
partea decuplată a statului
paralel. Și nu are mai
contează pentru a se putea
constitui într-un vehicul ispi-
titor pentru investitori. Cel
puțin, nu din perspectivă
economică. Adică din cea a
unei minime rentabilități în
care presa să treacă de
etapa de metastază a
mecenatului cu unele seg-
mente relativ „pe profit”.
Căci au rămas doar câteva
colțuri de presă, cu oarece
incisivi și canini mai ascuțiți,
și câteva guri flămânde,
schimonosite de așteptare.

Or, în care mass-
media românească se vor

investi atâția bani?! 50 de
milioane! Sau este vorba,
de fapt, de altfel de „fabrici
și uzine”. Cele de dezinfor-
mare, vehicule de
propagandă și sprijinire „în
tranșe”, dar nu în cele ale
gazetăriei, ale feluriților
agenți de influență?

Este adevărat, într-o
țară în care lobby-ul onest,
apărat de o lege specifică,
este practic inexistent, in-
ventarea unui asemenea
mecanism ar acoperi și
suprafața lacunar-legislativă
de care au nevoie anumiți

„investitori”.
Mai ales că, privind

acționariatul companiei
americane, un fond de
investiții maghiaro-evreiesc,
lucrurile par destul de clar
tranșate între cei ce ne
feliază deja Centenarul cu
fel și fel de programe anti-
românești, de creare a unor
noi capete de acuzare, de
învinovățire în cascada unor

falsuri grosolane (pe care
eventualele „noile media”,
tot alea vechi, dar cu plata
la tonomat, de data
aceasta!, să le promoveze
propagandistic în, culmea,
linia legii), de insinuare a
unor falsuri în istoria
noastră, de dezagregare și
desființare a vestigiilor,
tradițiilor și filoanelor ființei
noastre unitare.

În fond, un „fake
news” nu suferă juridic nici
măcar de prezumția abuzu-
lui de încredere, nici de ma-
nipulare, iar când este

deconspirat, subiectul este
închis, juridic, cu simple
drepturi la replică și câteva
erate!

Sigur, pentru întâia
oară, scandaloasa
găselniță, cum părea la vre-
mea respectivă, a
președintelui Băsescu, de a
include presa în rândul
vulnerabilităților la adresa
securității naționale, și-ar

putea dovedi astăzi rostul și
eficiența.

Atunci, părea o
invenție isterică, o
ranchiună la adresa unei
părți a presei, mai ales că
media era pe un drum de-
scendent, și nu doar eco-
nomic, ci și al încrederii și
notorietății în societate.

Existau suficiente
semnale, pentru cei ce
aveau răbdare să analizeze,
al unui iminent asalt propa-
gandistic. Un antemergător
al „omuleților verzi”
rostogoliți prin spațiul de in-
terese economice, politice și
geostrategice ale Rusiei,
tocmai pentru a destabiliza,
acolo unde nu puteau reor-
ganiza, la înțelegere cu
guvernările, dar mai ales
pentru a ordona „prioritățile”
unei țări după o anumită
linie.

Or, contracararea
unui eventual asalt propa-
gandistic s-ar putea face
plecând tocmai de la doc-
trinele adoptate în CSAT.

Pentru că, altminteri,
investițiile, mascate prin su-
porturi media, extrem de
volatile ca apariție, periodic-
itate, asumare redacțională,
responsabilizare în rostul
formativ, nu vor putea fi in-
criminate, mai ales într-un
segment în care prezumțiile
bat de multe ori adevărul,

iar stilurile jurnalistice
maschează agresiunile bine
țintite, fiind mult prea greu
de dus în sfera juridicului.

Am mai putea vorbi
și de varianta unui „boom”
media care anunță invazia
de investiții americane. Dar
cu suflul unei noi crize eco-
nomice în ceafa lumii,
rămâne doar o variantă de
„Public Relations”.

Și nu este vorba nici
de căutarea unui răspuns la
întrebarea: de ce ar investi
cineva în presa din Româ-
nia?! Pentru că, economic,
lucrurile sunt evidente:
presa este atât de slăbită și
decuplată de motoarele
economice încât am asista
la investiții uriașe într-un
nimic care nu produce. Pen-
tru că nu are ce…

În schimb, ar putea
fi o cale pentru „albirea”
banilor… Mulți bani! Tot de
prin fonduri. Ar putea fi o
variantă „la zi”, greu de in-
terceptat, de albire ai banilor
care se spălau în lungile
nopți de cazinou
transnațional al unei
guvernări părinte celei de
azi. Și cu aceiași tartori cu
kipă precum cei la care se
închină astăzi guvernarea.

●

Luluţa şi Bolovanul au roluri de „Oskar”Luluţa şi Bolovanul au roluri de „Oskar”

Maria Diana

Popescu

NNe ţiuiau urechile de
prea multă linişte dacă nu-i
aveam pe Luluţa, Bolovanul de
la Cotroceni şi mafia de servi-
ciu din servicii. Faptele Luluţei
i-au zburlit pînă şi ei părul din
cap, dar Bolovanul o coafează
ori de cîte ori e nevoie şi-o
spală de ruşine pe studenta
mediocră, procuror mediocru,
adusă de Băsescu la capitală,
manipulată de acesta cît a fost
preşedinte. Totul a început în
ziua în care am acceptat bar-
barizarea sufletelor noastre.
Crimele politice şi economice
au devenit deja banale în ţara
paralelă a împieliţaţilor Bolo-
vanul şi Luluţa! Cînd un nebun
vede alt nebun îşi ascunde
ciomagul!, nu-i aşa? Ce şi-a
spus marinarul în sinea lui cînd
a zărit-o pe tînăra Luluţa:
„găina bună din ou începe să
cotcodăcească”. Aşa am ajuns
de la comicăria „să trăiţi bine”
la drama „să trăiţi cum puteţi” a
Bolovanului, a cărui credibili-
tate semănă mai mult cu
casele obţinute fraudulos, cu
excursiile întrerupte de con-
cedii de odihnă, decît cu
diplomaţia şi grija pentru ţară!
Despre asta vorbea cînd
pronunţa sloganul mincinos
„România lucrului bine făcut”.
Restul vrăjelilor sale, o
adunătură de texte, pentru a
motiva corupţia care a îngrozit
şi ofensat naţiunea română,

pentru a salva ideea de stat în
stat, unde fiecare e cu parcela
lui de corupţie, şantaj, putere şi
avere. Asta-i România anului
2018!

Bolovanul mai are un
an de fierbinţeli, delir şi tran-
spirat pe bicicletă şi navetă!
Dacă Luluţa visează că
chestiunea mutării ambasadei
va face să pălească, pentru un
timp, neruşinarea şi
neruşinatele-i fapte, se
înşeală. O mare parte a mass-
media mioritică susţine că şefa
nedemisionabilă a D.N.A. face
parte dintr-un grup infracţional
mafiot, că a folosit mijloace
tipice mafiei sau chiar mult mai
periculos de sofisticate: şantaj,
falsificarea probelor, in-
ventarea prejudiciilor,
terorizarea familiilor celor vizaţi
pentru obţinerea unor
denunţuri false, vînătoarea
unor politicieni incomozi, intim-
idarea judecătorilor pentru
obţinerea condamnărilor dorite
şi, să nu uităm, chefurile cu in-
fractorii, ca metode de lucru
100% mafiote, iar noi stăm
cuminţi în bănci, ca nişte slugi
fricoase, cu mîinile la spate şi
nu ştiu cum reuşim
performanţa asta de aproape
trei decenii! Aşadar, merită să
sacrifici o găină ca să obţii o
gîscă, nu-i aşa tovarăşa
Luluţa? Fiecare manipulare
care îi ţin la adăpost pe Luluţa
şi pe Bolovan e transmisă pre-
cum o reflectare naturala a
propriei noastre voinţe. Noi ne
supunem, mereu ne supunem.

Mutarea ambasadei

de la Tel Aviv la Ierusalim este
o problemă spinoasă, dat fiind
faptul că vom atrage oprobriul
statelor arabe, aflate în conflict
cu Israelul. Însă, dacă miliţia
planetei vrea ca ambasada
noastră să fie la Ierusalim, n-
avem cum s-o menţinem noi la
Tel Aviv! Scandalagiul de Tele-
orman a aruncat-o pe coana
cu telefonu' din Simfonia
lalelelor în turnirul Ierusalimu-
lui, mai bine zis, a direcţionat
România spre o grădină în
care n-avea ce căuta. Adică a
fost plasată între turta
americană, plăcinta bruxelleză,
schawarma „kosher” şi in-
tifada. Gestul scandalagiului
nu-i deloc „kosher”, dimpotrivă,
este sută la sută „treyf”. Pales-
tinienii visează un stat al lor cu
capitala la Ierusalim, precum a
stabilit O.N.U., cu cincizeci de
ani în urmă, însă, istoriceşte
vorbind şi religios, Israelul este
implacabil legat de Ierusalim.
Cei doi bat cîmpii! Un
măscărici face jocul pentru a
se menţine în graţiile Washing-
tonului, altul, în graţiile celor de
la Bruxelles, fiind prieten de
vorbărie şi limbă cu Merkel.
Bolovanul este şlefuit de
„Matrioşkile” U.E. De acolo
primeşte directive de boicotare
a referendumului pentru Fa-
milia Tradiţională.

În cădere liberă pe
plan intern şi extern, Bolovan-
ului i s-a cam închis în nas
robinetul încrederii populare.
Bătaia lui Trump pe umăr n-a
folosit decît în avantajul amer-
icanilor, care şi-au mărit efec-

tivele şi arsenalul de luptă pe
teritoriul Ţării. În plus, gura tîr-
gului de „elită” susţine că Bolo-
vanul nu va mai putea ieşi
basma curată din coşmarul
Luluţa-D.N.A. şi se îndreaptă
cu valize, căţel şi purcel spre a
slugări U.E. Lucrurile-s mult
mai simpliste decît vor să pară
Mustăciaoră şi Bolovanul!
Războiul între palate nu există
decît în locul unde ar trebui să
fie creierul Bolovanului, aflat,
ca de obicei, în afara chestiu-
nii, fiind nul ca preşedinte.
Ambii bat cuie în tălpile
României, fiecare pe limba lui
urmînd să piară! Ne vom
obişnui şi noi, treptat, cu
teroriştii, cu atacurile şi răpirile,
căci asta însemnează ca cei
doi să umble unde nu le fierbe
oala.

Revenind la Luluţa,
sărindu-l pe Gauleiterul Hans
Klemm, cred că ea este
preşedintele României. Voi 
ce spuneţi? Cam de 
multişor pluteşte în aer
demisia/demiterea zeiţei mac-
ulate a dreptăţii, incompatibilă
total cu o persoană numită să
apere legea. Profesional, a de-
venit o nulitate şi cum spune
aproape toată presa, o impos-
toare-model faţă de Constituţia
României. Numai un punct din
cele douăzeci enumerate de
ministrul justiţiei o poate
desfiinţa: încălcarea repetată a
Constituţiei! Constatată nu
doar de Tudorel Toader, ci şi de
Curtea Constituţională!
Demascată de un ministru pro-
fesionist, totuşi n-a reuşit ni-

meni, de atîta timp, să-i pună
brăţări la încheieturi! Luluţa nu
va pleca cu nicio tinichea de
coadă, deşi a plagiat şi s-a
dovedit plagiatul, deşi a minţit
şi s-a dovedit, deşi s-a întîlnit
cu infractorii şi s-a văzut, deşi a
dat ordine să fie prinşi peştii şi
s-a dovedit. E salvată de am-
basada americană, de alte
foruri străine ţării noastre, care
o dirijează prin sfori, e apărată
şi susţinută de urmaşii
Securităţii, de alte forţe sau
ambasade şi de Bolovanul de
la Cotroceni, asul ei din
mînecă care, pînă la urmă, se
va rostogoli zgomotos din
dealul Cotrocenilor. Luluţa,
Bolovanul, cercurile mafiote
din Justiţie şi servicii sînt can-
cerul care roade România şi o
ţine în moarte clinică.

Oricît de cinică ar fi ea,
chiar dacă este ţinută în
funcţie, Luluţa nu mai are cred-
ibilitate. Cum pot Luluţa şi
Bolovanul să afirme că ei luptă
pentru apărarea statului de
drept, pentru apărarea legii şi
împotriva corupţiei, cînd chiar
ei doi au încălcat, repetat,
Constituţia? În statul paralel,
Bolovanul şi Luluţa au roluri de
Oskar: marionete interne şi ex-
terne, complici şi protectori ai
mafiei. Penalitatea Bolovanului
este şantajată de impostoare,
el fiind constrîns să-i păzească
Luluţei fundul generos sub
care-i stau dosarele!

●


