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„Istoria este cea dintâi carte a
unei naţii. Într-însa ea îşi vede
trecutul, prezentul şi viitorul.”

- Nicolae Bălcescu

Informație, opinie și atitudine publicistică

Marș acasă, lepră șovină!Marș acasă, lepră șovină!

Cezar Adonis

Mihalache

„A„Avem resurse,
avem curaj!”... Când o lepră
ungurească vine la tine în
casă și îți declară așa ceva,
trebuie să fii inconștient să
nu vezi ceasul care ticăie...
„Secundele” pe care ți le
mai oferă, ca valoare în ani,
nu în decenii, pentru a lua
decizia pe care o așteaptă
ei „de o sută de ani”.

Când un  alt venetic
te ia peste picior de la el

acasă că nu știi ce să faci tu
cu resursele pe care le ai,
eventual „un foc mare” cu
gazul din Marea Neagră
(sigur, la care să perpelim
niște carne de sub șaua ve-
neticilor!) și nu ai nici o
reacție, dimpotrivă, te cerți
tot cu țara, tu, guvernant, că
trebuie să le dai resursele
tale, că așa e bine, apoi nu
trebuie să te mire dacă ve-
neticii vin și încep, nu doar
să-ți hulească sărbătoarea
națională, ci să-ți dea jos co-
cardele și drapelele...

După 1990, ofensiva
anti-românească s-a făcut
sub declarația scandaloasă
a secuiului împins în față
„Cu arma în mână”. Cu ea
unguretul voia să ne rupă
țara în autonomii să-și ia, nu
o simplă autonomie locală,
ci una mai profundă, pe
verticală, care să cuprindă
bogățiile țării.

Acum ne-am „trezit”
cu un plan de autonomie, de
enclavizare, și a resurselor
din Marea Neagră. Pentru
că nu le-au ajuns cele
căpătate în Ardeal, cele
luate prin „retrocedări”; ei
vor totul! Nu doar „o au-
tonomie”. Și va veni și ziua
în care, după ce ne vom
trezi că aceia ce ne vor con-
duce se vor căciuli disperați
„să salveze țara” cu oferte
de autonomie, doar să le
lase și lor o bucată de țară
de guvernare, că ne vor
spune și asta: „E târziu
acum pentru atât! Noi vrem

totul!”...
„Avem resurse,

avem curaj!” nu este o
simplă vorbărie; ci un atac
frontal, fiind o declarație
mult mai neliterară a slo-
ganului „Cu arma în mână”.

Sigur, am putea sta
liniștiți, gândindu-ne că Eu-
ropa nu va tolera un aseme-
nea comportament în casa
ei! Dar ce o să ne mai facă
Europa dacă noi am accep-
tat hunii în casă, ba le-am
dat și bunurile noastre pe
mână?... De fapt, cu Europa
(aia care contează), Un-

garia va cădea la pace. Are
„as”-ul în resursele pe care
le vrea din zona noastră de
exploatare din Marea
Neagră. Căci, mai mult
decât să o doară de o țară
(cândva măreață, dar căreia
nu i-a păsat de sine), Eu-
ropei îi va păsa de frigul din
propriile case. Din casele
statelor membre care au
știut să pună demnitatea
înaintea a orice.

Viktor Orban ne
atacă, deși pare mai mult o
sadică ironie de dictator, că
„o sută de ani nu am știut ce
să facem cu maghiari”. Și
este o ironie pentru că nu de
maghiarii de aici îi pasă. De
altfel, chiar o spune, căci
bine îi va fi aceluia ce va co-
labora cu ungurii. Nu cu
maghiarii. Iar mai încolo nici
nu va mai întreba de
maghiari, va spune că Statul
Român nu a știut ce să facă
nici măcar cu proprii
cetățeni. Și va reitera oferta
de acum. Una de racolare a
colaboraționiștilor. Că ăia
care s-au vândut deja pen-
tru un cartonaș de
legitimație maghiară, cu
toate beneficiile ei „econom-
ice”, nu sunt suficienți. Nici
cei „de sus”, vânduți pentru
un mandat pe te miri unde...

Ungaria va fi din nou
măreață ne spune Viktor
Orban. Nu chiar prima din
Europa, dar printre primele
cinci. Nu prima că se
alarmează Europa, deși nu
a făcut-o bătrâna doamnă

nici măcar când un
schizofren clama că în
„reich” -ul lui merită „să
trăieşti şi să munceşti”.

Același lucru îl
anunță astăzi Orban pentru
Ungaria lui... bazin Carpatic.
Va fi o țară „unde va merita
să trăieşti şi să munceşti”,
sigur, așa „cum am arătat
vecinilor noştri că aceia care
colaborează cu ungurii fac
bine”.

Așa ne-a atacat Vik-
tor Orban la noi acasă. Și nu
într-o zi oarecare, nu într-o
clipă întâmplătoare, ci în
preajma Zilei Imnului din
Anul Centenarului! O zi care
a trecut, grație hahalerelor
care ne conduc, ca oricare
alta. Și ne-a atacat într-un
loc în care Statul Român nu
a fost prezent nici măcar cu
un „dorel” dăncizat (mai rău
de atât, nu poate să existe
nivel de prostie!).

Aparent, Orban ne-a
umilit într-un colț de țară...
Dar oriunde s-ar fi dus, nu ar
fi fost deranjat, huiduit, alun-
gat. Nu de către
reprezentanții Statului
Român. Nici un reprezen-
tant al guvernării nu a avut
curajul să protesteze. S-au
agitat pe tema țiganilor
evacuați aiurea în lume, pe
porcăiala de Auschwich ai
lui Daea (genială gafă!), dar
nici un cuvânt despre de-
structurarea violentă dintr-
un colț tot mai mare de țară.
Probabil pentru că hunul le-
a promis că „dacă vor co-
labora bine cu ungurul” le va
lăsa și lor ceva de ronțăit.

Toți i-au sărit în cap
lu Daea... Că se supără
evrei, că se strică relațiile
diplomatice... Dar asta ne
interesează pe noi în Anul
Centenarului?... Ficații lui
„x” sau „y”? Se supără, tre-
aba lor! Le trece! Pot să-l ia
la ei, plocon, și pe Daea, să
vadă cam cât de discrimi-
nant a vrut să fie nefericitul!
Dar pentru supărarea
noastră, pentru ceea ce  fac
ungurii (și ceea ce nu fac
leprele de la noi) cine se
revoltă?

●

Încă 200...Încă 200...

Ctin

Turturică

LLa 18 iulie 2006,
transmteam câtorva agenții
de presă următorul text:

„APEL  CĂTRE...
TURNĂTORI

Încă de prin 1996, de
cînd am terminat de scris ro-
manul Nu eşti obligat să mori
tîmpit, cu subtitlul Mărturia
informatorului, tot încerc să
explic, în diferite interviuri la
Radio, în ziare, la TV, mai de
curînd la conferinţa de presă
organizată de Teatrul
Naţional, cu prilejul premierei
piesei mele, Comedie roşie,
că o greşală de tinereţe, ca
aceea a semnării unui anga-
jament cu Securitatea
comunistă, nu trebuie să te
facă robul acestei rătăciri.

De aceea Apelul meu
de azi li se adresează tocmai
celor care au făcut pactul cu
diavolul. Lor le spun: Aveţi
curajul, călcaţi-vă pe inimă şi
mărturisiţi-vă. Societatea
noastră, aşa pestriţă cum e
ea, n-a condamnat pe nici-
unul dintre cei care au re-
cunoscut că au colaborat cu
Securitatea – cazurile mitro-
politului Corneanu, al scri-
itorului Paleologu sunt
grăitoare. Iar cel al Preotului
din Ardeal – difuzat de BBC
– este chiar relevant: după
ce le-a marturisit enoriaşilor
despre legăturile lui cu Se-
curitatea, numărul acestora
a crescut.

Mulţi se scaldă în
iluzia că, dacă au fost mem-
bri de partid, ca urmare a
unei decizii date de
Ceaușescu, nu au dosare de
colaborator sau informator.
Se înşeală: Securitatea ar fi
fost, cu adevărat, tâmpită,
dacă nu şi-ar fi păstrat, într-
un sertar special, urmele
activităţii lor. Ea se află
microfilmată. Mai mult, în
aceste micro-filme se
găsesc – cu certitudine – şi
rapoartele sau notele inform-
ative ale celor care, după
Revoluţie, au pus mâna pe
propriile dosare de la Secu-
ritate. Unele guri rele spun
că ar mai exista chiar un al
doilea rând de microfilme,
pentru cazuri de forţă
majoră. Şi dacă spionul
Caraman, aflat la Paris pen-
tru a subtiliza documente
NATO, dădea, în ţară, un ra-
port de două-trei pagini, iar
KGB-ului sute, nu este ex-
clus ca Securitatea însăşi să

fi predat sovieticilor – ca
orice subordonat disciplinat,
al treilea rînd de microfilme.
Şi ele să se afle azi în arhiva
KGB-ului... Mă rog, fostul
KGB!

Aşa că, domnilor in-
formatori, nu vă culcaţi pe-o
ureche! Chiar dacă n-aţi pro-
cedat ca mine – adică să vă
anunţaţi obiectivul – aveţi
totuşi motive suficiente să vă
deconspiraţi, mai cu seamă
dacă aţi fost siliţi, şantajaţi,
forţaţi, ameninţaţi cu diverse
represalii, să semnaţi nefas-
tul angajament. Iar dacă l-aţi
iscălit, dar nu prea aţi fost
productivi, e şi ăsta un motiv
să nu vă mai ascundeţi tre-
cutul Aşadar, curaj. În caz
contrar, la deconspirarea de
către CNSAS, care va veni
inexorabil, veţi fi blamaţi. Şi
nu doar voi, ci şi copiii voştri.
Nu e păcat? Constantin
Turturică, 18 iulie 2006”

Nu știu câte publicații
mi-au preluat Apelul – eu l-
am  regăsit în Ziua – dar
mare efect n-a avut. Dovadă
că, periodic, CNSAS-ul a
mai deconspirat câte unul
sau două nume de intelectu-
ali respectabili - ca Stolnici,
de pildă - care au colaborat
cu Securitatea și care, cul-
mea!, n-au avut curajul să-și
plece capul și să
recunoască, spăsiți: „Da, e
adevărat!”. Nu. S-au grăbit
că amenințe că vor face
plângere la tribunal, evident,
pentru calomnie. Nebănuind
că va veni un nou val de de-
conspirari - cele 200 de
nume ale colaboratorilor
Securiății, publicate de re-
vista 22, pare să fie în-
ceputul unei serii. Așa că,
domnilor turnători, vedeți ce
faceți!

●
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În România, democrația este afectată de boli grave...În România, democrația este afectată de boli grave...

Aurel V. David

DDupă aproape trei
decenii de „democrație și stat
de drept”, a devenit evident că
democraţia implementată pe
malurile Dâmboviței și extinsă
la nvelul întregii țări nu poate
rezolva actualele probleme
economice și mai ales, prob-
lemele sociale ale românilor.
Acestea sunt înlocuite de către
politicienii aflați temporar la
putere, în chip meșteșugit, cu
vorbe mieroase sau acide, cu
promisiuni demagogice, în
care cred și ei „pe jumătate”.
Însă, „politicianul român” -
adică forma alterată a „omului
politic” -, coechipierul nelipsit al
„omului de afaceri”, nu poate
oferi sau nu vrea să ofere
soluţii de lungă durată pentru
„cei de jos”, întrucât dacă
aceștia urcă pe scara socială
emit pretenții la luarea decizi-
ilor și la împărțirea resurselor.
Gândul și fapta „politicianului
român” sunt cuplate în
permanență la interesul, de
multe ori nemărturisit, al
menținerii scaunului bine
tapițat și vopsit în culori
învingătoare, aducător de
faimă și notorietate în „cercuri
înalte”, cu reverberații în soci-
etate, dar mai ales aducător de
avuție.

În actualul moment
geopolitic, democraţia în
România se află în faţa 
a două spinoase probleme
existențiale: - pe de o parte,
este redusă, în mod inaccept-
abil, dar explicabil, dintr-un in-
teres ocult sau la poruncă
externă, de factură comunitară
sau imperială, la simpla ex-
ercitare a votului; - pe de altă
parte, condiţiile de exercitare a
puterii de decizie economică și
politică pentru „popor” sunt sta-
bilite sau sugerate de către
grupuri de interese, deci în
mod nedemocratic.

Aceste realități socio-
politice, generate, întreținute și
ținute sub control de „centre de
putere” de cele mai multe ori
necunoscute, au creat tipul
„omului bun la toate”, care se
implică în orice domeniu, deși
e pe dinafară, vorbește mult și
neîntrebat și nu-i capabil să
tragă concluzii dintr-o
dezbarere. Acest tip uman,
adaptat și adaptabil la
realitățile geopolitice aflate în
plină mișcare și transformare,
cunoscut în „popor” cu simplul
atribut de „democrat”, a ieșit in-
cognito din bârlogul celor
nebăgați în seamă și a devenit,
de cele mai multe ori, peste
noapte, lider peste mulțimi
care nici n-au auzit de el. La
concurență acerbă cu acesta,
alt tip de „demcrat” a ieșit la
lumină cu multă larmă și spec-
tacol mediatic din rândul
„poporului” sau din rândul
elitelor politice. Potrivit practi-
cilor democrației dâmbovițene,
ambele categorii de lideri
susțin în public că sunt
preocupaţi să reflecte, prin
gând și faptă, voinţa politică,
adică ceea ce dorește elec-
toratul. Însă, miezul
democraţiei, adică luarea de-
ciziei pe baza voinţei celor ce

compun comunitatea, rămâne
neatins de către „popor”, care
a fost, practic, înlăturat de la
actul de decizie.

În ultimii ani, elitele so-
ciale românești au studiat și
analizat, mai timid sau mai cu
curaj, caracteristicile regimului
politic construit și promovat în
România. Unele „minți
deștepte” au sesizat abruptele
realități socio-politice, ob-
servând că România, aflată
într-un con geopolitic, a pornit
într-o direcție greșită, care
poate avea consecințe asupra
stabilității țării și stării de spirit a
populației. Însă, anumiți lideri
politici investiți cu autoritate
statală, sprijiniți de structuri
oculte și mai puțin de grupări
politice, acționează în mod uni-
lateral, partizan, pentru a găsi
soluţii personalizate la prob-
lemele democraţiei românești.
Profitând de puterea politică
deținută, precum și de puterea
personală asupra instituțiilor,
aceștia își trimit „trupeţii” -
mascați sau nemascați -, în
locurile considerate ca pericol
pentru propriul model demo-
cratic. Însă, modul grosolan
sau chiar brutal în care
acționează aceste „trupe” nu
conduce la refacerea stării de
democrație autentică, adică
democrație reală, ci doar la
„desfigurarea democraţiei”.

Astfel de elite politice
violente prelungesc o
dominația unei puteri politice
funeste, care meține soci-
etatea românească, de la
vlădică la opincă, într-o stare
de nesiguranță și de teamă.
Ele sunt preocupate doar de
malformarea ocultă a proce-
durilor democraţiei, astfel ca,
prin voința electoratului să aibă
„spatele” asigurat de cât mai
mulţi susținători din rândul par-
lamentarilor, preşedinţilor de
consilii și primarilor de toate
nivelurile. În același timp,
„elitiștii” urmăresc cu
perseverență diabolică și
acționează cu îndârjire
proletară pentru păstrarea, cu
orice efort și cu orice preț, a
puterii politice, fără să țină
seama de incompetenţa
afișată, precum și de catastro-
fele provocate, în chip evident,
de deciziile luate.

Elite sociale,
conștiente de „destinul cetății”,
adică de starea „celor de jos”
se întreabă și își întreabă se-
menii dacă pentru astfel de
fapte necurate, dar mai ales
pentru afectarea ordinii 
democratice, desfigurarea
democrației și uzurparea drep-
turilor cetățenești vor răspunde
cei vinovați. Unii dascăli trecuți
prin două sisteme politice - so-
cialist și capitalist -,
avertizează că cei vinovați vor
fi trași la răspundere, mai de-
vreme sau mai târziu, căci „în
viață totul se pălătește”, însă
nu se încumetă să prezizeze:
cel fel de răspundere va apăsa
asupra capetelor acestora:
politică, morală sau penală?

„Anarhia”, definită ca
stare de dezorganizare, dezor-
dine, haos în societate, în
instituțiile statului, generează,
pe cale de consecințe, atitu-
dine de nesupunere, de

indisciplină a individului sau a
unor grupuri față de normele și
regulile sociale. În contextul
actual, precum se vede cu
ochiul liber, la vârful politicii și
în fruntea instituțiilor statului
român s-au cocoțat, prin așa-
numitele „jocuri de putere” sau
prin jocul hazardului, indivizi
neaveniți, dar violenți, de
gândirea și acțiunile cărora de-
pinde atât soarta statului
român, cât și destinul fiecărui
român. Mulți dintre cei care se
autodefinesc drept „demnitari
ai statului” au trecut doar prin
„școala driblingului politic”, fiind
lipsiți de profesionalismul
necesar gestionării în folosul
obștii a treburilor publice.
Aceștia nu sunt capabili să
producă decât „mătreață
politică”, un produs al gândirii
și acțiunii politice violente sau
ineficiente, pe care, pentru a
eficientiza, o asociază cu sfi-
darea cu bună știință sau
conștientă a ierarhiilor
instituționale, dar mai ales a
normelor juridice care ar trebui
să stea la baza actului de gu-
vernare. Prin astfel de demer-
suri făcute sub masca
lozincardă a „implementării
democrației”, din societate
bine așezată, România este
adusă, pe neobservate, la
adăpostul strigătelor din stradă
și a vociferărilor din parlament,
în pragul anarhiei. Pe acest
fond, sunt întreținute și amplifi-
cate condițiile necesare pro-
ducerii dezordinii, împiedicării
exercitării actului de guvernare
și nesupunerii față de legi sau
de autorități. Analize sociolog-
ice recente privind „starea
națiunii” confirmă că formulele
anarhice de conducere a țării,
impuse și implementate sub
privirile nepăsătoare sau
neștiutoare ale „celor mulți”,
dar mai ales sub imboldurile și
sprijinul neasumat sau chiar
proclamat al arhitecților
comunitariști, risipesc
resursele existențiale ale
poporului, distrug structurile
instituționale ale statului și-i
afectează funcționarea
normală. Din aceste stări de
patologie socio-politică indusă
rezultă starea precară a
cetățeanului și sărăcia
accentuată, indiferent de
vârsta sau poziția socială, fiind
facilitată dezvoltarea corupției,
care a devenit un adevărat fla-
gel, o adevărată „râie”, de care
cu greutate va putea scăpa
poporul român.

„Minți luminate”, ieșite
din sânul poporului român, se-
sizând pericolul social, au stu-
diat modul în care „anarhia
distruge România”. Studiile re-
spective au oferit decidenților
politici repere pentru vinde-
carea acestei boli generată de
factorul politic, dar care
afectează, prin consecințe, în
primul rând, „poporul de jos”,
adică „talpa țării”. Concluziile
au evidențiat că actele și
faptele săvârșite în stil anarhist
de către indivizii cocoțați în
instituții precum ciorile în salcii,
conduc la dezorganizarea
României, ca stat național și
unitar, atât pe orizontală - de-
zorganizare oranizațională -,
cât pe verticală - dezorgani-

zare instituțională. Exemplul
cel mai elocvent este lipsa de
comunicare și conlucrare, în
ultimii ani, pe temeiul
Constituției, între Parlament,
Guvern și Președinte, precum
și concurența, dusă până
aproape de confruntare, între
instituții ale statului, implicate
profund în politica de partid și
de grupuri de interese
concurențiale sau rivale. De-
ciziile politico-statale luate de
multe ori în pripă, adică „pe ge-
nunchi”, pentru a favoriza anu-
mite grupuri de interes, în
detrimental interesului
național, arată cum este
guvernată România și în folo-
sul cui?, sau mai bine spus,
cum nu este guvernată și de
ce?. Din răspunsul calificat la
aceste întrebări, în „popor”,
adică în „mulțime”, s-a creat
percepția potrivit căreia e bine
ca „guvernanții să nu facă
nimic, să stea în birourile lor
sau să plece în concedii plătite
de „popor” unde și-a înțărcat
Mutu bălaia, căci țara se
descurcă mai bine singură,
adică fără ei!”

Oamenii „conștienți de
sine”, trecuți prin greutățile și
frământările a două sisteme
politice rivale, deci diferit col-
orate, încearcă să facă previz-
iuni pentru momentul de
importanță istorică, respectiv
aniversarea unui secol de la
fondarea statului național uni-
tar român. Însă, analizele efec-
tuate au creionat două două
categorii de previziuni:
- unele optimiste, potrivit
cărora România va depăși
starea aproape de anarhie și
se va înscrie în rândul țărilor
dezvoltate, cu democrații con-
solidate;
- altele pesimiste, potrivit
cărora haosul va cuprinde
România, iar anarhia deplină
„bate la ușă.

Puterea politică de la
București are, de aproape trei
decenii, protectori externi, de
mari dimensiuni gopolitice și
geostrategice, cu putere de
dominare în stil democratic, iar
România nu are dreptul de a
se dezvolta decât cu apro-
barea tacită sau chiar expresă
a acestora. Marile Puteri pro-
tectoare de astăzi sunt diferite
doar ca formă, denumire și for-
mule de exprimare publică față
de Marile Puteri europene
care, în schimbul unui tribut
sau recunoașteri ca „prieten-
stăpân”, au protejat și
manevrat Principatele Române
din vremea domniilor fanariote
până la formarea statului
român modern.

Marile Puteri actuale -
asociate cu „bazele 
militare”, „euroregiunile” sau
„multinaționalele” - au pătruns
în economia națională și în
viața socială prin promisiuni,
intimidare, forță, îngăduință,
„bunăvoință trădătoare” sau
prin efracție și au transformat
România în feudă, pe care o
colonizează cu metodă și
rigoare, după propriile lor in-
terese. Acești incisivi și
penetranți factori de presiune,
agresiune și dominație au găsit
înăuntrul statului român sau a
așa-zisei „societăți civile”, fără

multe investigații și promisiuni
de bunăstare, indivizi
frământați și preocupați de in-
teresul stringent de a avea
„stăpân dinafară”, strigând din
răsputeri că „vreau o țară ca
afară”. Dar, mai ieftin au găsit
„cozi de topor”, răsărite din
sămânță autohtonă, intrate în
adormire în perioade de afir-
mare a statalității românești,
dar reactivate, pe făgașul suc-
cesiunii de generații, ori de
câte ori un nou imperiu a călcat
iar vatra neamului în căutare
de „pământ și apă”. Acești fac-
tori de dominație locală,
continentală sau chiar
mondială s-au transformat
astăzi în stăpâni ai statului
român și ai poporului român,
fac ceea ce doresc, când
doresc și cum doresc, dar nu
dau nimănui socoteală. Statul
român, care și-a pierdut o
parte din prerogativele
suveranității, precum și
națiunea română, căreia i-au
slăbit drastic funcțiile sociale,
sunt neputincioase în fața
acestui nou tip de agresiune,
mai perversă decât războiul
clasic.

Semnele vizibile ale
acestei realități geopolitice pa-
tologice și degenerative sunt
susținute de către așa-numiții
„actori interni”, care lucrează în
cârdășie cu cei externi la
dezmembrarea României, prin
acțiuni fizice sau simbolice
vizând: - agresarea statului
român - urmată de
pătrunderea corupției en-
demice în viața politică și în
instituțiile statului, distrugerea
patrimoniului cultural national,
pierderea) teritoriului național
și spolierea economiei
naţionale; - defăimarea
credinței neamului - mai ales a
bisericii naționale, atât de către
elite politice oligarhice, cât şi
de către „centre de putere” din
exterior, care-și arogă dreptul
de a impune alte forme de spir-
itualizare; - diabolizarea
poporului român - prin pro-
movarea pe plan mondial a
unor imagini deformate despre
români, cu generalizări
defăimătoare, jignitoare şi
umilitoare la adresa românilor;
- discreditarea sentimentului
naţional - prin aruncarea în de-
rizoriu a valorilor naţionale,
crearea psihozelor facebook-
iste (componentă a manipulării
globaliste), intoxicarea fol-
clorului românesc (fenomenul
„bălălău”, manelismul) și ridi-
culizarea noţiunii de patriotism;
- slăbirea vitalității românilor -
marcată de creșterea ratei sin-
uciderilor, emigrare masivă
(forţată), impunerea unei
mentalităţi comunitare în locul
celei naţionale, intrarea sis-
temului medical în colaps,
scăderea dramatică a
natalității. Spectacolul mediatic
la care suntem martori în
aceste vremuri confirmă că
„multinaționalele” se pregătesc
pe față sau ocult să serbeze
victoria asupra României, ca
stat național cu atributul
„român”, pe care au reușit să o
rupă în două mari bucăți.
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„Adevărata educaţie nu este numai şcoala cărţii, ci şi şcoala Neamului!”„Adevărata educaţie nu este numai şcoala cărţii, ci şi şcoala Neamului!”

Ion

Măldărescu

DDeasupra pădurilor
retezate de bandele aus-
triece s-au strâns norii
puhoaielor. Grânarul Ţării
din Insula Mare a Brăilei a
fost scos la mezat şi arvunit
pentru mai mult de un dece-
niu emirilor. Plâng miile de
hectare de pământ dac vân-
dute străinilor - „Îndrăgi-i-ar
ciorile şi spânzurătorile!”.
Din străfunduri se aude,
încă nu prea tare, glasul lui
Coşbuc: „Să nu dea Dum-
nezeu cel Sfânt, să vrem noi
sânge, nu pământ!”.

Străbătând hâr-
toapele drumurilor neînce-
pute şi neterminate ale Ţării
ajunsă paragină şi obiectul
bătăii de joc, neisprăviţii ip-
ocritului Occident nu ne lasă
să uita că suntem „cetăţeni
iuropeni de viteza n'şpea”.
Celor ce-au venit să ceară
„pământ şi apă”, infatuaţilor
ambasadori doritori să dea
lecţii de ceea nu pot face
acasă la ei, dar şi românilor
aflaţi în anul Centenarului
ignorat şi sabotatat de
autorităţi, Eminescu, mai
actual chair decât pe vre-
mea lui, le aminteşte : „De la
Nistru pân' la Tissa/ Tot
românul plânsu-mi-s-a,/ Că
nu mai poate străbate/ De-
atâta străinătate.[...] Curg
duşmanii în puhoi/ Şi s-
aşează pe la noi;/ Numai
umbra spinului/ La uşa
creştinului.[...] Codrul - frate
cu românul -/ De secure se
tot pleacă/ Şi izvoarele îi
seacă -/ Sărac în ţară
săracă![...] Cine-au îndrăgit
străinii,/ Mâncă-i-ar inima
câinii,/ Mânca-i-ar casa pus-
tia,/ Şi neamul
nemernicia![...] Îndrăgi-i-ar
ciorile...”.

„Primul împuşcat” -
cel din '46 - a sfidat cu an-
ticipare prevederile
nelegiuitei fărădelegi
Năstase 2002 - Crin-Florian
2015-Vexler 2018: „Familia,
Şcoala, Biserica, Justiţia,
bogăţiile pământului nostru
şi toată aşezarea Statului,
trebuie reîntemeiate,
înrădăcinate de-a-pururi în
duhul şi rostul nostru de
viaţă românească.Săteanul
aşteaptă ridicarea, munci-
torul vrea mulţumire, ostaşul
vrea onoare, orăşanul vrea
siguranţă. Nu putem înte-
meia nimic dăinuitor dacă
nu respectăm legile omeniei
şi ale vieţii.Viaţa omului, cin-
stirea avutului, respectarea
muncii şi caseialtuia sunt
valori pe care veacuri de
civilizaţie le-au împietrit în
fiinţa popoarelor, iar când
acestea s-au dărâmat în da-
tinile unui Neam, Neamul s-
a stins.Un popor care nu
respectă trecutul şi datina

creştinească, un popor care
îşi pierde credinţa, un popor
care nu cultivă iubirea pen-
tru morţii săi, este un popor
condamnat. Trebuie deci să
reluăm firul întrerupt şi să
călcăm pe drumul pe care
au călcat strămoşii noştri”.

Un roman neaoş a
grăit adevărul trist... Oare
cui se plânge şi nu-l aude
nimeni ? Îi puteţi auzi glasul,
trist, revoltat, dar demn cum
nu sună cel al „aleşilor” din
Casa Neamului, pre numele
domniei sale, badea
Căpălnişan. Să-l cinstim cu
citire, atenţie şi ascultare :

„Au, vă crepe
Dumnezău, (iacă-tă că-m'
fac păcace), Merg pă drum
șî vorbesc sângur! Inimia nu
v-ar mai bace ! Pleac-ai
voștri, vin ai voștri! Da' a'

noșci' când or vini?
Curvilor ce v-aț' vin-

dut lă Sătana pă sâmbri !
Gi-aș' pucea, grămadă-n
foc, Io v-aș strânge! Tăț'
poșor ! Pedeapsa io să v-o
dau, gin plânsu' românilor !
Auzâi, șî nu o dată, tătă
zâuă asta șciț', Că iară aț'
început pensii mari să vă
tomniț' ! Dară pensia lu'
Tata, când o creșceț'? EL nu
mâncă?

Gi-aț' avea în foale-
un munce! Unu' mare, să v-
ajiungă! Zâceț' că io tre' să
dau banii pentru pensia lui,
Da, așa-i, aveț' dreptace,
da' năroc că-ș' cresce-un
pui! Da, îl creșce (ș-un pur-
cel) că gin ce io tăt v-am
dat, I-aț' lăsat ... un leu
șcirbit! Voi cu-a' voșci, tăț' i-
aț' mâncat!

N-aveț' bani gi man-
uale, iar-alea gi le-aprobaț',
Am aflat, crepa-v-ar capu',
cu prosti că le spurcaț'! Nu
mai scrieț' gi istorie! Pentru
ce ar trăbui? Le spuneț' cum
să fac pruncii ! Mi' rușâne gi
copii !

Umblu drumurile
țării, alțî ... Europa-ntreagă,
Pentru că s-aveț' voi pensii?
Au, periv-ar rasa-ntreagă!
Gi-aia plâng copiii mei ?
(mă văd tri zâle pă lună !)
Ca s-aveț' voi ce fura?
Gându' meu pă tăț' vă tună !

Gând am zâs, că nu
pot zâce tăt ce-n mine-
acuma zace! Doamne, nu
îm' da pucere, că prăpd în ei
aș face ! Plânge tată,

plânge mamă, plânge
nevastă, ... Copii ! Da' nu
plâng numa a' mei, plâng a-
ntregii Românii !

Cum gi nu v-o luat v-
o boală, gi lă curentu' făcut,
Gi-ăi bătrâni ce să răsuc, gi
rușâne, su' pământ ? I-aț'
trădat pă ăia care, în
tranșee or perit, Aprându-ș'
țărișoara! Ăia pentru ce-or
murit? Ca să vingeț' tăt ce
Ceriu, lă români le-o dăruit?

Nimica nu mai
avem! Nici pă sus nici su'
pământ ! Lupii-s îngeri p-
ingă voi! Atacă numa gi
foame! Un trăznet v-ar
sătura? Harăneșce-i, Ce
rog, Doamne ! Oare s-o
schimbat socoata după care
calculaț', Pensiile-alea gi-
acuma, tăț' grămadă, vi le
daț?

După șcința mea
umilă, penzi-ar trăbui să fie,
După cât contribuiș', într-o
viață, gin sâmbrie! Dară voi,
(zâceț' că nu !), tăt ce ca
salari' aț' luat, Io, vecinu',
mama, tata, ca și proșcii vi
i-am dat ! V-am plăcit salariu
(cât gi proșci am putut fi),
Șî acuma cereț' pensii ?!

Deasupra pădurilor
retezate de bandele aus-
triece s-au strâns norii
puhoaielor. Grânarul Ţării
din Insula Mare a Brăilei a
fost scos la mezat şi arvunit
pentru mai mult de un dece-
niu emirilor. Plâng miile de
hectare de pământ dac vân-
dute străinilor - „Îndrăgi-i-ar
ciorile şi spânzurătorile!”.
Din străfunduri se aude,
încă nu prea tare, glasul lui
Coşbuc: „Să nu dea Dum-
nezeu cel Sfânt, să vrem noi
sânge, nu pământ!”.

Străbătând hâr-
toapele drumurilor neînce-
pute şi neterminate ale Ţării
ajunsă paragină şi obiectul
bătăii de joc, neisprăviţii ip-
ocritului Occident nu ne lasă
să uita că suntem „cetăţeni
iuropeni de viteza n'şpea”.
Celor ce-au venit să ceară
„pământ şi apă”, infatuaţilor
ambasadori doritori să dea
lecţii de ceea nu pot face
acasă la ei, dar şi românilor
aflaţi în anul Centenarului
ignorat şi sabotatat de
autorităţi, Eminescu, mai
actual chair decât pe vre-
mea lui, le aminteşte : „De la
Nistru pân' la Tissa/ Tot
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aşează pe la noi;/ Numai
umbra spinului/ La uşa
creştinului.[...] Codrul - frate
cu românul -/ De secure se
tot pleacă/ Şi izvoarele îi
seacă -/ Sărac în ţară
săracă![...] Cine-au îndrăgit
străinii,/ Mâncă-i-ar inima
câinii,/ Mânca-i-ar casa pus-
tia,/ Şi neamul
nemernicia![...] Îndrăgi-i-ar
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ticipare prevederile
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valori pe care veacuri de
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a stins.Un popor care nu
respectă trecutul şi datina
creştinească, un popor care
îşi pierde credinţa, un popor
care nu cultivă iubirea pen-
tru morţii săi, este un popor
condamnat. Trebuie deci să
reluăm firul întrerupt şi să
călcăm pe drumul pe care
au călcat strămoşii noştri”.
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grăit adevărul trist... Oare
cui se plânge şi nu-l aude
nimeni ? Îi puteţi auzi glasul,
trist, revoltat, dar demn cum
nu sună cel al „aleşilor” din
Casa Neamului, pre numele
domniei sale, badea
Căpălnişan. Să-l cinstim cu
citire, atenţie şi ascultare :

„Au, vă crepe
Dumnezău, (iacă-tă că-m'
fac păcace), Merg pă drum
șî vorbesc sângur! Inimia nu
v-ar mai bace ! Pleac-ai
voștri, vin ai voștri! Da' a'
noșci' când or vini?

Curvilor ce v-aț' vin-
dut lă Sătana pă sâmbri !
Gi-aș' pucea, grămadă-n
foc, Io v-aș strânge! Tăț'
poșor ! Pedeapsa io să v-o
dau, gin plânsu' românilor !
Auzâi, șî nu o dată, tătă
zâuă asta șciț', Că iară aț'
început pensii mari să vă
tomniț' ! Dară pensia lu'
Tata, când o creșceț'? EL nu
mâncă?

Gi-aț' avea în foale-

un munce! Unu' mare, să v-
ajiungă! Zâceț' că io tre' să
dau banii pentru pensia lui,
Da, așa-i, aveț' dreptace,
da' năroc că-ș' cresce-un
pui! Da, îl creșce (ș-un pur-
cel) că gin ce io tăt v-am
dat, I-aț' lăsat ... un leu
șcirbit! Voi cu-a' voșci, tăț' i-
aț' mâncat!

N-aveț' bani gi man-
uale, iar-alea gi le-aprobaț',
Am aflat, crepa-v-ar capu',
cu prosti că le spurcaț'! Nu
mai scrieț' gi istorie! Pentru
ce ar trăbui? Le spuneț' cum
să fac pruncii ! Mi' rușâne gi
copii !

Umblu drumurile
țării, alțî ... Europa-ntreagă,
Pentru că s-aveț' voi pensii?
Au, periv-ar rasa-ntreagă!
Gi-aia plâng copiii mei ?
(mă văd tri zâle pă lună !)
Ca s-aveț' voi ce fura?
Gându' meu pă tăț' vă tună !

Gând am zâs, că nu
pot zâce tăt ce-n mine-
acuma zace! Doamne, nu
îm' da pucere, că prăpd în ei
aș face ! Plânge tată,
plânge mamă, plânge
nevastă, ... Copii ! Da' nu
plâng numa a' mei, plâng a-
ntregii Românii!

Cum gi nu v-o luat v-
o boală, gi lă curentu' făcut,
Gi-ăi bătrâni ce să răsuc, gi
rușâne, su' pământ ? I-aț'
trădat pă ăia care, în
tranșee or perit, Aprându-ș'
țărișoara! Ăia pentru ce-or
murit? Ca să vingeț' tăt ce
Ceriu, lă români le-o dăruit?

Nimica nu mai
avem! Nici pă sus nici su'
pământ ! Lupii-s îngeri p-
ingă voi! Atacă numa gi
foame! Un trăznet v-ar
sătura? Harăneșce-i, Ce
rog, Doamne ! Oare s-o
schimbat socoata după care
calculaț', Pensiile-alea gi-
acuma, tăț' grămadă, vi le
daț?

După șcința mea
umilă, penzi-ar trăbui să fie,
După cât contribuiș', într-o
viață, gin sâmbrie! Dară voi,
(zâceț' că nu !), tăt ce ca
salari' aț' luat, Io, vecinu',
mama, tata, ca și proșcii vi
i-am dat! V-am plăcit salariu
(cât gi proșci am putut fi),
Șî acuma cereț' pensii?
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„#Fără Penali” pe suedeza șoferului de tir…„#Fără Penali” pe suedeza șoferului de tir…

Cezar Adonis

Mihalache

PPlăcuțele personal-
izate ar trebui date cadou
unuia dintre liderii PSD! Nu,
nu lui Liviu Dragnea (ăsta e
suficient de obscen când
zâmbește, nu are nevoie de
număr „personalizat”), ci pri-
marului PSD de la Pu-
cioasa! Le merită omul cu
fundiță pentru gestul său!
Unul la fel de curajos pre-
cum cel al șoferului. Căci,
da, într-o țară în care liber-
tatea de exprimare este
strivită în continuu, am
ajuns a vorbi despre curaj,
și a-i elogia pe cei ce
înfăptuiesc astfel de acțiuni,
când vorbim de penibila și
scârbavnica fluturare a unei
plăcuțe de înmatriculare cu
injurii (personalizate!) și
când un primar semnează
în favoarea unei acțiuni
civice. Or, acesta este ero-
ismul unei societăți care își
are izvoarele libertății de
opinie, a dreptului de a vorbi
și manifesta, de a naște și
„personaliza” sloganuri, în
meterezele unei Revoluții
cum alta nu va mai fi?…
Aceștia sunt și ne sunt
„epigonii” care s-au înălțat
pe jertfa tinerilor din De-
cembrie ’89?… Doar atât
mai putem semnala ca
drepturi ale noastre?…

Sigur, în fiecare din-
tre cele două situații,
plăcuțele „de Suedia” și

iscălitura primarului PSD din
Pucioasa (Dâmbovița) pe
lista „Fără Penali în funcții
publice”, lucrurile nu ar fi
fost atât de vizibile fără
intervenția unor tâmpiți.
Căci, vorba aceea, mai bine
dobitoci de partid, dar pe-
nali, decât nepenali prin
funcțiile publice (fără
„hastag”), nu?!…

Dacă slugarnicii

pupători de șezuturi, atât de
prinși în gestul obscen de a
linge fundătura fundului de
partid încât le ieșeau (la pro-
priu!) cămășile oficiale din
pantaloni, nu ar fi intervenit
brutal, mașina „de Suedia”
ar fi rămas o biată nălucă
prin urbele noastre.  La fel și
în cazul primarului de la Pu-
cioasa, dacă președintele
filialei PSD Dâmbovița nu ar

fi reacționat atât de nefiresc
la gestul de normalitate al
colegului primar care a
semnat nu o listă de partid,
nu o colaborare cu
„dușmanul”, nici o revendi-
care, ci pentru o stare de
normalitate, aceea de nu se
mai permite accesul pe-
nalilor în  funcții publice, lu-
crurile ar fi rămas exact la
stadiul unei întâmplătoare și

singulare semnături. Doar
că „dorelii” de miliție aflați
sub comandă politică și, mai
grav, chiar unul dintre
„Dorelii” de la comandă, au
făcut ca lucrurile să iasă în
evidență. Obscen.

Și totuși, în cazul
milițienilor de la (b)rutieră
ne-am lămurit. Au intervenit
la presiunea politicului.
Punct. Iar acolo, pe ramură

de serviciu, lucrurile nu mai
pot fi îndreptate, ci doar ex-
tirpate, prin depolitizarea
segmentelor de poliție infes-
tate. Dar în cazul
președintelui de fililală (can-
didat la premiul unic de
„gâgă țuțuian”!) care a
reacționat atât de agresiv la
adresa subordonatului de
filială (nu a colegului de par-
tid) ce a îndrăznit a semna

împotriva penalilor în funcții
publice, lucrurile nu mai
sunt la fel de simple. Pentru
că acolo nici un hastag nu
mai este suficient și nici de-
spre o „depolitizare” nu
putem vorbi pentru că dore-
lii vorbitori cu asta se ocupă:
cu politică (un soi de…).

Așa că, dacă peste
cazul milițienilor și a tablagi-
ilor care s-au trezit vorbind

într-o cocalară de conferință
de serviciu (de partid!) de-
spre plăcuțele de Suedia,
putem trece (pentru că
legea este clară, iar
vinovații, de la „dorelii”
milițieni la șefii lor, vor
răspunde într-un fel sau
altul), în situația șefului de
filială PSD lucrurile sunt
ceva mai complicate. Cu o
reacție agresivă în care, nu
semnarea pentru „#Fără pe-
nali” a colegului de partid a
contat, ci gravitatea de a fi
partizan limbii române și
Dex -ului în titulatura de
„penal”. Pentru că partidul
se luptă să înlăture din
dicționar orice referire la
„penali”, îl poartă și pe
președintele de țară pe la
CNCD pentru aserțiunile
acestuia, or, tocmai din pro-
priul partid să iasă o
conștiință civică dincolo de
linia „roșie” (fără de
conștiință!) a PSD-ului?…

●

„Norocul” României firești înseamnă „Norocul” României firești înseamnă 
jertfă, eroism și înțelepciunejertfă, eroism și înțelepciune

Corneliu

Vlad

„B„Buletinul Bibliotecii
Române” din Freiburg –
Germania este, în acest an,
o Carte a Centenarului
Reîntregirii. 

Această tipăritură
românească, cea mai
valoroasă dinre cele care
apar astăzi peste hotare, s-
a impus de câțiva ani printre
evenimentele noastre edito-
riale de prim rang, dar se
pare că, mai nou, lucrurile
bune nu mai trebuie
neapărat pedepsite, ci tre-
cute cu vederea. Oricum
însă, ea adaugă anual
pagini cu miile – de studii și
alte felurite contribuții, care
valorifica și îmbogățesc pat-
rimoniul cultural și de
civilizație al românilor din
cuprinsul și dinafara
granițelor țării.

Anuarul, numit cu
modestie „Buletinul…”, este
inițiativa și lucrarea ilustrului
și neobositului scriitor și di-
rector al Bibliotecii Române
din Freiburg, dr. Mihai
Neagu, despre care un

român consacrat în
străinătate, dar prea puțin
știut în țară, dr. Mihail Mi-
hailide scrie, în ediția 2018
a volumului alcătuit an de
an de dr. Mihai Neagu:
„Cunoscutul psihiatru,
homeopat, scriitor și istrois-
toric face o excepțională
opera de redare în spațiul
public a scrierilor mai puțin
cunoscute sau inedite ale
unor personalități românești
din exil (cel mai adesea) ori
care – prin absurditatea
unui regim politic acum de-
funct – erau puse în țară
sub obroc ori drastic cenzu-
rate până la evenimentele
din 1989”.

Anul Centenarului
României Mari prilejuiește o
prezentare amplă a eveni-
mentelor de acum o sută de
ani și a reverberatiilor lor
care „lucrează” și astăzi is-
toria prin contribuții semnate
de nume prestigioase . Din
ideile exprimate mai de
curând despre actul Reîn-
tregirii reținem acum doar
replica prof. dr. Matei
Cazacu la spusa celebră a
lui Petre P. Carp, precum că
„România are atâta noroc,

încât nu-i mai trebuie oa-
meni de stat”. (Cât noroc a
avut în deceniile ce au
urmat, se știe.). 

Peste timp, istoricul
român contemporan infirmă
fără putință de tăgadă ideea
„norocului”, întrucât (și aici
este de reprodus un frag-
ment mai amplu) bilanțul
înregistrează „800 000 de
morți, deci peste zece la
sută din populație (din care
2/3 victime civile răpuse de
tifos, holeră, foame și frig);
țară prădată doi ani întregi
(1916-1918) de patru ar-
mate dușmane, în proporții
greu de imaginat: 33 de 
miliarde de lei aur (…); teza-
urul Băncii Naționale, al
Arhivelor, Academiei,
mănăstirilor și bisericilor,
particularilor etc., pus în
siguranță la Moscova și re-
turnat doar parțial” , restul
fiind evaluat azi la 25 mil-
iarde de dolari.

Pentru că acest
„noroc”, clădit pe jertfă și
dezastre, să se împlinească
românii și cârmuitorii lor de
atunci s-au învrednicit în
eroism și sacrificiu,
înțelepciune politică și

diplomație, așteptare și
răbdare. Mircea Vulcănescu
scria că „norocul” acesta „nu
trebuie înțeles ca un capri-
ciu al întâmplării, ci ca un
resort ascuns, care împinge
toate așezările omenești
spre matcă firii lor
adevărate”. Iar Matei
Cazacu adaugă că pentru
un asemenea „noroc”, în
limba veche există expresia
„norocul meu cel prost”.

În momentul Cente-
narului României Mari,
studiul acad. Victor Spinei
privitor la cele mai vechi
mărturii privind latinitatea și
unitatea etnică a românilor
este pe cât de senzațional,
pe atât de revelator – uneori
până la senzațional. Cea
mai veche atestare a etnon-
imului Rumeni se află într-o
geografie anonimă italiană
din prima jumătate a anilor
1300, iar sintagma „dubla
Valahie” este menționată
ceva mai târziu, dar în
același secol, într-o scriere
istorică a diplomatului
francez Philippe de
Mezieres.

Studiul acad. Victor
Spinei este și de acută

oportunitate. 
Cei care, în țară sau

aiurea, încurcă din neștiință
sau cu premeditare Cente-
narul Reîntregirii țării cu
nașterea statului românilor,
s-ar putea apleca spre
lămurire asupra acestor
pagini – de referință – de-
spre vechimea, sorgintea
latină, statornicia și pereni-
tatea românilor și a
avatarurilor zbuciumate dar
cu împlinire victorioasă ale
așezării lor statale.

●


