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„Şi omul plecă încetinel spre

răsărit la deal, ca un călător

cuminte, care ştie că la un drum

lung nu se porneşte cu pasul

pripit.”

- I. L. Caragiale

Informație, opinie și atitudine publicistică

„Concordia” întoarcerii Acasă!„Concordia” întoarcerii Acasă!

Cezar Adonis

Mihalache

DDacă tot va ajunge în
Harghita și Covasna, am
putea spune „dacă tot se va
fi întors Acasă”, dar ar suna
poate prea cinic, deși ar fi cât
se poate de îndreptățit
privind felul în care armata
română a fost retrasă,
izgonită politico-decizional de
acolo în ultimele trei decenii,
așadar, dat tot vine acasă, ar
putea trece și prin alte

„teatre” de operații decât cele
rezervate simulărilor și
exercițiilor. Să își aducă și
aparatul civil de întreținere,
„de cazemată”, să-și doteze
soldații cu materialele nece-
sare și să facă o intrare
triumfală, ca de linie de front,
și în zona monumentelor și a
statuilor.

Este șansa de arăta
că Armata Română își
respectă înaintașii. Că nu se
lasă intimidată de presiunile
maghiarimii politice și își
onorează Eroii.

Și sunt atât de multe
de îndreptat acolo… Sunt nu-
meroase monumente care
trebuie scoase din zona de
batjocură în care au fost
împinse de autoritățile locale,
ce ne hulesc de trei decenii
tot ce e românesc, sunt sta-
tui, sunt troițe, sunt cimitire
care vor trebui reabilitate.
Sunt plăcuțe ilegale care au
fost puse peste simbolurile
noastre și pe care, de ce să
nu o spunem?!, doar o
Armată în marș de restituire
istorică, le poate demonta.

De altfel, refacerea
reperelor istorice ar
reprezenta o componentă în
sine chiar în sensul
Exercițiului interministerial
„Concordia 19” (prin Minis-
terul Apărării, cel al Inter-
nelor, SRI, SPP și
Telecomunicații speciale),
exercițiu destinat identificării
mijloacelor de combaterea a
unui posibil război hibrid. Un
război hibrid care nu se
manifestă doar în sferele,
mai mult sau mai 
puțin „palpabile”, vola-
tile, ale informațiilor,

multidigitalizării, ale intruziu-
nilor prin „fake-news” -uri, ale
manipulărilor (inclusiv etnice)
prin oficinele locale, ale
inserției de pioni de destabi-
lizare geostrategică dinspre
liniile de dincolo 
de frontiere… O prezență
românească, atât de masivă,
cu atâtea instituții implicate,
de la Armată la servicii și
structuri de telecomunicații,
poate constitui un adevărat
avanpost prin care Statul
Român își poate face din nou
simțită prezența în zonă. Și

va fi mult mai facil și influent
așa, printr-un exercițiu militar,
în cadrul căruia pot fi
reașezate și multe efigii
înapoi pe locurile lor de drept,
decât prin „tatonările” politice
ale unor ape atât de tulburi și
tulburate de trădările și
vânzările dinspre toate par-
tidele.

Poate cu această
ocazie, capii Armatei vor
avea curajul să spună lu-
crurilor pe nume… Poate îi
vor privi pe românii în ochi și
vor regăsi acolo sentimentul
de siguranță pe care l-au
avut în Martie ’90, 
când împotriva huliganismu-
lui maghiar erau trimiși
parașutiștii militari. Și poate
va „grănițui”, fie și simbolic,
cu zeci de tricoloruri linia
focurilor de veghe secuiești.
Căci nimic nu se compară,
nici o vorbă, nici o promisi-
une, nici un epolet vânturat
prin zonă în vizite grăbite, cu
încrederea pe care în-
toarcerea Acasă a 500 de
militari o poate da.

Poate vom înțelege
și ne vom asuma re-
deschiderea liniei noastre de
prezență, abandonată de Ar-
mata Română, retrasă,
îngenuncheată politic, deși
acolo ființa un corp de
armată moștenitor în timp al
faptelor eroice ale
înaintașilor, fiind timpul ca
unitățile militare să revină la
statutul lor. Pentru că focurile
pe care le tot pun veneticii nu
se sting cu vorbe de la
București, și acelea tot mai
puține și doar dinspre presa
naționalistă și unele
asociații…

Exercițiul interminis-
terial „Concordia 19” trebuie
să fie începutul unei prezențe
care ar trebui să se întindă cu
mult dincolo de 2020, ce nu
va fi nicidecum anul de
apogeu al acțiunilor bu-
dapestane, inclusiv ca război
hibrid coordonat de Departa-
mentul Trianon.

Armata Română se
întoarce „acasă”, acolo de
unde a fost plecată doar fizic,
dar a rămas ca bastion de în-
credere în inimile românilor,
dându-le putere de a-și in-
tona Imnul și a-și flutura Tri-
colorul. Iar românii din zonă,
vreme de o săptămână
(poate părea puțin, dar câte
clipe astrale se pot naște!),
trebuie să-și întâmpine frații
cu tricolorul la geam.

Evident, timp de o
săptămână, vreme de un
exercițiu românesc în zonă,
neghinele politice maghiare
vor sta cuminți! Și nici sitele
ungurești de la Budapesta nu
se vor agita. Ba, se poate ca
nici o talpă de politician bu-
dapestan, cu aere de hor-
thyst descălecător, să nu 
mai pășească pe acolo. Iar
pentru o săptămână, 
Budapesta, prin Departa-
mentul Trianon, de intruzi-
une, de asalt al Ardealului,
inclusiv informatic și hibrid,
își va îndrepta „tunurile” spre
alte repere. Mașinăriile lor
vor continua să producă
propagandă, dar gurile de
revărsare ale urii vor fi în-
dreptate înspre alte zone.

Or, nu ar fi păcat să
nu permanentizăm această
stare de liniște și de
firesc?!… Mai ales că, nici nu
avem nevoie de 500 de
soldați să defileze tot timpul
acolo. Doar să repare acum,
cu mortar, cu marmură și ci-
ment, și mii de tricoloruri,
starea de facto a expresiei de
azi a  românismului, și să
lase apoi „de gardă” câteva
unități militare redeschise…
Poate chiar un Corp de
Armată adus la o dimensiune
cuvenită, gest care le-ar
asigura capilor armatei, in-
clusiv ministrului, locuri meri-
tate în cărțile de Istorie.

Mergeți Oșteni
Acasă! Mergeți în Ardeal și
duceți cu voi efigiile
perenității Neamului Româ-
nesc!

●

Modelul meu de Președinte...Modelul meu de Președinte...

Romeo

Tarhon

IIntuiesc cine ar trebui
să fie tânăra persoană
carismatică, rațională, cultivată,
absolventă a două facultăți,
învățată să muncească de
mică, deși situația financiară a
părinților i-ar fi permis să aleagă
un trai lejer, ca majoritatea tiner-
ilor, are un aspect atrăgător,
inspiră admirație dar și respect,
este înăltuță, impozantă, are nu
doar „look” de lider ci și
pregătirea edecvată, este foarte
cu picioarele pe pământ, este
informată, disciplinată și
intuitivă... 

Deși foarte tânără,
poate constitui un adevărat
model pentru generația ei și nu
numai. Are multiple valențe pro-
fesionale - economie, finanțe,
drept, comunicare, IT, afaceri
prin propriile firme,
jurnalism...Această persoană
merită toată atenția, sprijinul și
încrederea pentru a deveni, cu
timpul, un Președinte de țară cu
totul altfel decât ne-a fost dat să
suportăm de trei decenii. La
alegerile de peste cinci ani, va
fi candidatul de excepție la
președinția României. 

Până atunci are vreme
să învețe și politică, o disciplină
pretențioasă și riscantă, în care
aripile se frâng ușor, dar zborul
este sublim dacă, cel care
cutează, este drept, onest, bun
la suflet și ager la minte așa
cum este și va evolua modelul
pe care îl schițez.Laudă
părinților, dascălilor și
îndrumătorilor acestei tinere
persoane și generației ei! V

a veni vremea să le
mulțumim de la microfonul unor
evenimente naționale, de la tri-
buna Parlamentului, Guvernu-
lui, Președinției... 

Această persoană - îmi
permit să anticipez, să exprim
profetic încrederea în viitorul ei
- va marca istoria de peste nici
un deceniu a României, azi
confuză, rănită, letargică,
încolțită de fantasmele
malefice, la un pas de prăpastia
care îi stă în cale. Această ființă
carismatică va deveni simbolul
nostru național, va purifica și
schimba românitatea, con-
ducând-o cu maturitate și
inteligență pe calea revelației
unui neam genial, dar 
lipsit de un conducător
desăvârșit.Această persoană
se va contopi faptic și spiritual
cu însăși Țara, ne va spăla
păcatele cele multe și rele și ne
reprezenta la cele mai înalte
niveluri în lume, reconferindu-
ne mândria și valoarea noastră
ancestrală aproape pierdute în
timpurile pe care le traversăm
anevoios, stigmatizați de rapac-
itate, de manipulare, de spaimă
și eșecuri. Această ființă  ne va

salva și înălța, ne va reda în-
crederea și credința într-un
Dumnezeu al nostru, al
românilor, unindu-ne și
salvându-ne ca oameni și țară,
ne va aduce semenii acasă și
va transforma acest ”acasă” în
acea Grădină a Edenului pe
care o prevestesc profeții lumii,
redevenind ca neam ceea ce
am mai fost: întâietorii și
zămislitorii tuturor neamurilor 
și limbilor europene, pavăza
colectivă a genialității,
învățăturilor și creației.

Această tânără
persoană va fi revelația noastră
națională, ne apăra și lumina vi-
itorul ca lider salvator.  Acestei
„zeități” - dacă voi avea încă
viață și sănătate mentală -, îi voi
dedica bună parte din viitoarea
mea operă literară pentru care
voi fi curând pregătit să încep
să o construiesc- ROMÂNI-
ADA, prima și singura EPOPEE
autentică a Neamului Româ-
nesc din cele mai străvechi vre-
muri și până dincolo de
vremurile de acum. Va fi o
operă epică în trei părți, de
proporții homerice, în
versificație clasică și limpede,
după cum m-a înzestrat Dum-
nezeu, ca narator și poet.În
Cartea a Treia a viitoarei mele
epopei voi fi fericit să îi fiu „scrib
” acestei „zeității” despre care
fac în premieră referire și de-
spre care voi scrie pentru pos-
teritate atunci când va ieși la
lumină. Va avea un nume cristic
și un destin cvasizamolxian. Nu
va semăna cu niciunul dintre
foștii și actualul  președinte și
cu niciunul dintre candidații
calificați în cursa prezidențială
din această toamnă, cum nici
candidatului „atipic,”, original și
special Ninel Peia, al cărui slo-
gan electoral este „Un președite
ca niciunul!”, cel care s-a ngajat
public că, dacă va  fi ales
președinte, imediat după
depunerea jurământului de
investitură, va demisiona și va
determina, astfel, reluarea
alegerilor, însuși declarându-se
nemeritoriu și nedemn pentru
națiunea română, aidoma
celorlalți  aspiranți lansați în
cursă. 

Stratagema politicianu-
lui Ninel Peia este, de fapt,
aceea de a atrage aenția
asupra strâmbătății actulei legi
electorale prin care li se refuză
românilor opțiunea „nicunul” pe
buletinele de vot, obligându-i la
opțiunea fie de a pune ștampila
pe unul dintre candidați, fie de
a-și anula votul, ceea ce
facilitează furtul electoral mai
ales în secțiile comunaleși
sătești, la voia primarilor.

●
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O nouă șansă...O nouă șansă...

Aurel

Brumă

DDouă momente de
implicare directă, jertfelnică,
în redresarea României
p o s t - r e v o l u ț i o n a r e
binemerită a fi cunoscute și
asumate de analiștii parcur-
sului socio-politic al acestei
perioade.Marele economist
româno-american Anghel
N.Rugină îi propunea lui Ion
Iliescu și înconjurătorilor săi
un proiect de țară („Un mira-
col economic”) girând șansa
acestuia prin asumarea
punerii lui în practică în cal-
itate de Prim-Ministru. 

Propunerea a fost
inclusă la diversități, galopul
privatizărilor frauduloase, al
întoarcerii agriculturii cu 100
de ani în urmă părând a fi
soluția lepădării gorbacio-
vistului Ilici de propria bi-
ografie și forma asiguratorie
pentru un pact integrator al
țării în Comunitatea
Europeană. Rămân spre
studiul celor interesați
paginile lucrării Memoriale
1, apărută la Editura Perfor-
mantica din Iași în două
ediții.Un nou moment (posi-
bil astral), și nu folosesc im-
propriu termenul, pare a fi
Petiția redactată de „Ringul
Politic”, prin care se cere
adeziunea publică la
oferirea funcției de Prim-
Ministru domnului Călin

Georgescu, un om cu
pregătire multidimensională
și care poate gestiona coer-
ent, clar și cu maxim randa-
ment propriul său proiect de
țară, „ Apă, Hrană, Energie”,
cuvinte care, transferate în
posibilități, șanse, nevoi pot
gestiona un nou 
parcurs penstru societatea
românească.

Fiind în zona
alegerilor prezidențiale (cap
de pod pentru cele parla-
mentare) se impune o
succintă analiză a situării
principalelor personaje și
oferte electorale vis-a-vis de
punerea în lucru a proiectu-
lui domnului Călin
Georgescu.

Un Președinte de
dreapta, (Klaus Iohannis, de
exemplu, dincolo de victoria
pentru care a sacrificat
conținutul a cinci ani, exas-
perând un guvern de tip
parameci, cu stresante
schimbări de echipă - 
scuză pentru lentoarea
materializării propriilor
obiective moștenite de la
Dragnea), va trebui să
dezamăgească electoratul
deoarece, aliații la putere
din varii grupuri parla-
mentare, de dreapta, de-
sigur, nu vor renunța la:
menținerea celor 500 parla-
mentari (motivați de
inexistența unei forme
legale de reducere, la 300),
număr care le-ar permite să

acumuleze o majoritate cât
de cât confortabilă, dar pen-
tru care reducere vor milita
neabătut pentru viitoarea
legislatură; la pensiile spe-
ciale care vor fi menținute
atât pentru că, la nivel de
parlament, mulți de dreapta
se înfruptă sau se vor în-
frupta din acest beneficiu
decontat de electorat (și, în
ordine de interese, pensiile
speciale nu vor dispărea
nici de la alte categorii im-
portante în menținerea și
securizarea imunității
iluminaților politicieni, atribut
și marcă garantată a
menținerii corupției la stan-
darde ridicate, corupție îm-
potriva căreia se vor trage
mai mult decât cele 21 salve
de tun prezidențiale; la vin-
derea în continuare, pe
bucăți economice vizibile, a
suveranității statale 
(tamburul - major Băsescu
m e n ț i n â n d u - ș i
instrumentația și inocența),
fapt deloc incomod pentru
corporatiștii useriști...

Totodată diferența
de opinii (în căutarea 
unor ideologii) va 
marca componența și
funcționalitatea echipei gu-
vernamentale, cu suprapre-
siune în camerele
parlamentare. Iată de ce un
Guvern Călin Georgescu ar
putea dezamorsa stările
conflictuale și coagula unele
dintre dezideratele dreptei.

De asemenea, un
Președinte de dreapta va fi
pus în imposibilitatea
atenuării conflictelor iner-
ente dintre peneliștii conser-
vatori, useriștii radicali,
udemeriștii naționaliști în
exces și, desigur, pesediștii
din lojile parlamentare (și
care, numeric, pot utiliza
orice prilej pentru modifi-
carea balanței puterii, con-
form modelului udemerist).

Un Președinte de
stânga (ca posibilă, încă,
opțiune electorală) va trebui
să susțină în continuarea
programul bunăstării (feri-
cirea este la useriși) înda-
torate bancar cu prețul
gajării majorității valorilor
naționale ce ar mai putea fi
vândute/amanetate pe piața
de capital. Final previzibil, în
aceste condiții, falimentarea
electoratului și diminuarea
suveranității statale.Și în
aceasta ar exista o șansă,
alta decât cea folosită cu
tehnocrații lui Cioloș:
apelarea la domnul Călin
Georgescu pentru formarea
unui Guvern prin selectarea
de către acesta, dintre
specialiștii de marcă pe
domenii, inclusiv, unde va
crede de cuviință, din zona
socialiștilor. 

Acesta va aplica
propriul proiect fără imixtiu-
nile „dezvoltatorilor politici”,
reușita asigurând în parte și
recrebilizarea stângii în fața

e lec to ra tu l u i .Va r i an ta
Președinte independent
este din zona fenomenelor
greu pipăibile, cum și Fata
Morgana.

Indiferent care ar fi
scenariul/varianta opțională
a electoratului, totul se pe-
trece pe fondul unei derive
dramatice a societății, politi-
cienii fiind cauza majoră a
acesteia, adevăr țipat de
statisticile încrederii.

Șansa redresării so-
ciale, economice a
României poate fi
prezentată, ca interes
comun al românilor, prin
Călin Georgescu – Prim-
Ministru.Se impune ca o
ședință comună a Parla-
mentului să fie dedicată
prezentării de către dr. Călin
Georgescu a Proiectului
său, să i se acorde posibili-
tatea de a răspunde tuturor
întrebărilor care, prin
răspunsuri, ar induce re-
setarea lipsei de voință a
membrilor acestei Instituții a
Interesului Național (cum ar
trebui să fie).

●

Când indignarea se „democratizează”…Când indignarea se „democratizează”…

Corneliu

Vlad

„C„Când am chef,
sparg; sparg cocoană!”,
răcnea Lefter Popescu
făcând cioburi din farfurii de
câte zece mii de franci una.
Cu sau fără chef, după o
sută și mai mulți ani, și oa-
menii, și statele, par azi mai
indignate ca oricând și din
orice. „Indignarea a devenit
modă privilegiată de expri-
mare în epoca noastră,
drogată pe scandal general-
izat”, scrie săptămânalul
francez „Le Point”, care-l
intervievează pe filozoful
belgian Laurent de Sutter.

Acesta, autorul unui
eseu care se cheamă „In-
dignare totală”, pornește de
la constatarea că la șuetele
de cafea, pe rețelele so-
ciale, în ziare și în emisiu-
nile tv, „ai impresia că
oamenii nu simt că trăiesc
decât atunci când au un
motiv să se enerveze”. Și
motive de indignare are
oricine, cu prisosință. De la
capul de locuitor din statis-
tici la congressmenii
democrați furioși pe
președintele Trump, parla-
mentarii britanici pro și con-

tra Brexit, extremele stânga
și dreapta germane,
„vestele galbene” din
Franța, antimigrantii și
imigranții, protestanții cu
umbrele din Hongkong și
cei (mult mai puțini) de la
Moscova etc. etc.

Filozof de formație

fiind, teoreticianul indignării
totale produce în cartea sa
o definiție remarcabilă” „In-
dignarea este un fel de
plăcere care se tot repetă,
dar fără să schimbe ceva
nici în realitate, nici în indig-
nat”. Altfel spus, această
„democratizare” și masifi-
care a indignării e inutilă, nu
aduce nimic bun, ilustrează

de fapt cel mai clar „prostia
modernă”, iar în politică
ajunge să cotropească toate
tendințele și taberele.
Furioși, rebeli, reziști,
progresiști, din tabăra Me
too sau Moi pas, indignații
publici sunt de regulă – din
fericire sau din nefericire –

ineficienți, sterili, lipsiți de
pragmatism, oricât ar șoca
prin verbiaj sau gesticulație.
Dar, atenție, și vulnerabili, și
pradă ușoară pentru instru-
mentare.

Cu câțiva în urmă, o
altă carte, „Indignați-vă!”, a
lui Stephane Hessel a avut
celebrul ei „sfert de oră” de
succes, cu apelul la tânăra

generație de a ieși din ap-
atie și a acționa. Dar
mesajul subliminal al cărții –
susține azi Laurent de Sut-
ter – pare a fi mai degrabă
„Aliniați-vă!”.

Oricum, cuvântul de
ordine al zilei e „indignarea
totală”. La noi, campanie

electorală permanentă și
furibundă, partide, guverne,
lideri în păruială neîncetată
până dispar unul câte unul
ca în șirul orbilor lui Bruegel,
vacarm și bălăcăreală la
televiziuni, în Parlament, în
presă, pe rețele sociale,
dezvăluiri-dezmințiri-în-
vinuiri-răstălmăciri, bătăi ale
ciungilor între vârfurile prin-

cipalelor instituții ale statu-
lui.

Prezentarea de
librărie a cărții filozofului bel-
gian apărută în această
toamna rezumă o stare de
spirit globală: „Epoca
noastră este cea a scan-
dalului generalizat. De
dimineața până seara, de la
birou la restaurant și de la
concedii la prânzuri în fami-
lie, nu există clipă care să
nu ne dea ocazia să ne
indignăm. Scandalul e ba
politic, ba economic; ba
moral, ba religios; ba eco-
logic, ba estetic. Toate
ungherele vieții par acum
afectate de imperfecțiuni,
prostii, orori, care ne stâr-
nesc o furie mai mult sau
mai puțin virtuoasă”. Aveam
cândva, la o redacție, un fel
de șef pe care l-am găsit
într-o zi mototolind spas-
modic hârtiile de pe birou și
bombănind: „Mă, mă, mă,
de ce sunt eu enervat”. Era
enervat că era enervat…

Și atunci, ce să
facem? Să ne indignăm „pro-
ductiv”? Sau să ne căutăm alt
glob pământesc?

●
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Tristețea ca un mod de a fi…Tristețea ca un mod de a fi…

Al.

Stănciulescu-Bârda

ÎÎntr-o zi mă aflam în
Serbia, la Cladova. Un
orășel mic, liniștit, care
îmbină armonios noul cu
vechiul. Eram pe o stradă
centrală.  Ceva mi s-a 
părut neobișnuit. Strada

era interzisă circulației
mașinilor. De-o parte și de
alta a străzii erau loca-
luri, restaurante, cofetării,
cafenele. Fiecare din aces-
tea își extindea spațiul pen-
tru clienți și în stradă, sub
forma meselor acoperite cu
umbrele. Nu erau mulți con-
sumatori, dar era liniște.
Printre mese și în spațiile
libere rămase se jucau
copii, mulți copii. Oamenii
care treceau pe trotuare se
salutau între ei, salutau pe
cei de la mese. Pe fețele tu-
turor se citea relaxarea, bu-
curia, bunăvoința. Vorbeau
între ei, râdeau natural, fără
prefăcătorie. Nu înțelegeam
limba, urmăream doar mim-
ica fețelor și constatam că
oamenii aceia nu erau
stresați, nu erau presați de
lupte interioare. Și, culmea,
oamenii aceia făceau parte
dintr-un popor care de abia
ieșise dintr-un război, care
le spărsese țara, mândra Iu-
goslavie de altădată, în cinci
țări, le ucisese părinți, copii,
frați, rude, le distrusese
case și alte bunuri. Oamenii
aceia găseau, totuși, put-
erea de a trece mai departe,
de a  privi cu seninătate și
încredere spre viitor. Erau
robuști, bine hrăniți, veseli,
siguri pe situație, solidari.
Casele din oraș și din satele
din apropiere erau bine în-
grijite, parcă toate erau noi,
abia terminate, cu grădini
pline de verdeață în jur, cu
garduri frumos construite,
iar curățenia era un mod de
a fi.  Într-un cuvânt, eram
într-o țară în care pofta de
viață și bucuria de a trăi era
la ea acasă. Cinste lor!

Am ajuns în Severin.
Era cu totul altă atmosferă.
Oamenii erau mult mai
slabi, mai sfrijiți, mai supți la
față, dezamăgiți și mai
încrâncenați. Cei mai mulți
mergeau cu capul aplecat,
cu privirea în pământ,
rumegându-și gândurile și
necazurile. Era o populație
tristă, obosită. Din când în
când unii se salutau între ei,
dar rece, scurt, fără bucuria
de a se întâlni, ci doar ca un
act artificial.  Străzile erau
nemăturate, cu tomberoane
pe la porți, așteptând în-
delungat gunoierii, multe
case coșcovite, îmbătrânite
înainte de vreme. Ce să mai
vorbesc de sate! Doar în
Bulgaria, în zona Vidinului,

am mai văzut case mai
sărace, mai dărâmate, mai
neîngrijite și mai murdare
decât la noi. Prea puține
construcții noi, iar cele mai
multe din cele care există
sunt impunătoare, cu o
arhitectură străină, adusă
de cine știe unde și plantată
fără gust într-un spațiu
nepotrivit. Altădată răsunau
satele de muzică populară
transmisă de cele mai
diferite aparate date la max-
imum. Acum nu mai auzi
așa ceva decât pe la cârci-
umi sau din mașinile unor
tinerei dornici de a ieși în
evidență. Întâlneam la tot
pasul oameni gata de a-ți
spune cele mai noi bancuri,
glume. Acum asemenea
„creații” sunt tot mai puține.
Parcă ne-a dispărut pofta
de a râde,  de a face haz
nici chiar de necaz.

Am încercat să
înțeleg ce se întâmplă cu
noi, cu românii. De unde
până unde senzația aceasta
pe care ți-o inspiră, că e un
popor trist și îmbătrânit, cu
lehamite de viață.

În primul rând, este
tot mai absent segmentul
tânăr de populație. Țara
noastră este pe locul al
doilea  în lume (după Siria)
ca număr de populație care
emigrează: nouă români pe
oră, 17 la sută din populația
activă a țării, 1/5 din în-
treaga populație. În pe-
rioada 2007-2017 am
pierdut 40.000 de medici,
84.000 tineri  numai în 2016
sub 36 de ani, din care 19 la
sută cu studii superioare.
Am devenit sursă de forță
de muncă calificată pentru
Austria, Ungaria, Franța,
Germania și supercalificată
pentru SUA și Canada.
Cinci milioane de români
sunt permanent sau tempo-
rar în străinătate ca
emigrați. Pierdem o mare
parte din tinerii care s-au
calificat aici pe cheltuiala
statului român; a crescut
vârsta la care femeile
procreează (de la 18 ani în
1980 la 30 de ani în 2017).
Copiii rămași în 
țară abandonează școala,
devin analfabeți, nu 
primesc educație morală
părintească, motive pentru
care vor deveni o mare
problemă peste cinci-zece
ani.

Românii plecați la
muncă în străinătate, chiar
cu studii superioare,
acceptă  munci umile,
degradante uneori, străine
de calificarea lor. Nu poți să
te bucuri, când știi că fiul
sau fiica ta, după ce au ab-
solvit o facultate  sau chiar
un masterat în țară, îngri-
jesc bătrâni în străinătate
pentru o brumă de parale.

Se schimbă mentalitatea
celor plecați, acceptând
după un timp principiile
morale ale țării unde
lucrează (homosexualitatea,
neasumarea întemeierii
unei familii, bigamia etc.).
Cei mai mulți dintre
emigranții români nu in-
vestesc în România
resursele lor financiare.
Chiar dacă își construiesc
aici case, cimentul 
este francez, cărămida
poloneză, instalația electrică
olandeză, cea sanitară
germană, aparatura
neromânească, deci totul se
reîntoarce în aceste țări.
Statisticile spun că  20 la
sută dintre cei plecați nu se
vor mai întoarce niciodată în
România fiind pierduți defin-
itiv, iar alți  23 la sută au
cerut cetățenie străină (Un-
garia, Italia, Spania, Franța,
Canada, SUA). Este
dureros să-ți vezi copiii
venind în vizită după mulți
ani de ședere în străinătate,
iar copiii lor să nu știe
românește, să aibă nevoie
de translator. Dezvoltarea
noastră economică este
foarte slabă, locuri de
muncă tot mai puține.  40 la
sută din suprafața arabilă a
țării este cumpărată de
străini; marile magazine cu
produse agro-alimentare
distrug agricultura
românească (sectorul legu-
micol, pomicol, creșterea
animalelor) care a devenit
una de subzistență. Princi-
palele resurse strategice,
adică bogățiile solului și
subsolului,  sunt în mâna
străinilor.

De treizeci de ani
asistăm zi de zi la un circ
continuu. Oamenii politici se
ceartă între ei ca la ușa cor-
tului, se demască unii pe
alții, sunt descoperiți că au
furat mai mult sau mai puțin
din banii țării. Starea
aceasta conflictuală de la
vârful țării se reflectă și în
relațiile oamenilor simpli. La
nivelul unui sat sunt maha-
lale  în care nu întâlnești
două familii în bună
înțelegere. Fiecare este îm-
potriva tuturor și toți sunt îm-
potriva fiecăruia. În familii
sunt multe neînțelegeri și
certuri.  Multe familii se
destramă, marcând viitorul
puținilor copii rezultați în
sânul lor.  Cearta,
dușmănia, invidia, egois-
mul, alături de alcoolism,
tabagism și desfrâu sunt
câteva din rănile
sângerânde ale vremii
noastre.

Nu mai ai putere de
convingere ca să îndemni
un copil să învețe. Când
vede un analfabet că ajunge
primar în capitală sau eu-
roparlamentar, pe altul la fel

că învârtește banii cu lopata
sau pe un președinte care
spune la început de an
școlar: „- Ha, ha, ha, eu am
avut media șase și am ajuns
președinte!” îți piere graiul.
Din 1960 sunt în școală, ca
elev, ca student, iar de
aproape treizeci de ani ca
profesor. În fiecare an am
avut senzația că
învățământul se
degradează tot mai mult, că
nivelul scade tot mai mult. E
vorba atât de nivelul elevilor,
cât și de al profesorilor.
Abandonul școlar, absen-
teismul, lipsa de interes sunt
la ele acasă în cele mai
multe școli. Lipsa de
educație duce la îndobito-
cirea unui popor, care poate
fi apoi mult mai ușor de con-
dus, de manipulat!

Aflăm că ne sunt
răpiți copiii, că sunt
sacrificați pentru a li se
prevala organe, sau pentru
a fi folosiți ca sclavi în in-
dustria sexului din
străinătate. Aflăm că la ban-
dele de tâlhari și de criminali
care se ocupă cu astfel de
lucruri oribile se raliază une-
ori angajați ai unor instituții
menite să apere legea, să
apere cetățeanul. Îți cauți
dreptatea și n-o mai găsești,
infractorii și infracțiunile se
înmulțesc ca pecinginea.
Bolile ne seceră ca holdele
vara, cancerul se întâlnește
tot mai des, medici
competenți găsești tot mai
puțini, sănătatea se
târguiește ca roșiile la piață.
La instituțiile publice te duci
cu căciula în mână și ești
privit de sus, cu aroganță,
fără pic de respect. Dacă
vezi un funcționar zâm-
bindu-ți, intri în panică, ți se
pare că ceva nu e în ordine.

Alimentele sunt tot
mai scumpe și tot mai
proaste, aduse de aiurea,
îndopate cu tot felul de
chimicale, care nu sunt
decât otrăvuri cu efect în-
târziat. Se apropie iarna și
lemnele au ajuns la prețuri
astronomice, iar pădurile tot
mai puține și tot mai
ciopârțite.  Mâna de lucru,
fie calificată, fie necalificată,
e tot mai puțină, iar  costul
pentru ea tot mai mare.

Clientelismul politic,
nepotismul și favoritismul au
făcut ravagii în societatea
românească.  Vine la putere
un partid și imediat schimbă
toți conducătorii de unități,
plantându-și oamenii de în-
credere, indiferent de
pregătirea și competența
lor. Cum să mai prospere o
astfel de instituție condusă
de un om care n-are nici în
clin nici în mânecă cu
domeniul în care
funcționează instituția!
Copii, nepoți, frați și cum-

nate, alături de prieteni și
amante sunt avansați tot
într-o veselie. Competiția și
competența sunt de dome-
niul istoriei. Corupția este o
meduză cu multe-multe ten-
tacule, care ștrangulează în
fașă orice urmă de progres
și de elan.

S-a implantat în
mentalul social, în mintea
oamenilor, ideea că aici, în
țara noastră, nu mai e nimic
de făcut, că nu mai ai nici o
șansă, că orice viitor este
compromis. Am întâlnit
părinți care-și îndeamnă
copiii să plece ,,afară”,
fiindcă ,,aici n-ai la ce să
stai, n-ai ce să faci!” Mă bu-
curam într-o vreme,
văzându-i pe cei plecați că
își construiesc case aici și
speram că într-o bună zi se
vor întoarce. Din ce în ce
mai slabă nădejde. Unii îmi
spun: „La ce să mai venim
aici, părinte! Ne-am făcut
rosturi acolo, copiii au ieșit
pe salariu, au slujbe bune,
stăm și noi pe lângă ei.
Poate găsim pe cineva să
vindem casa de aici!” Alții
îmi spun: „Mai venim aici să
ne plătim impozitele și să ne
pomenim morții!” Sumbru.

Credința este
subminată fățiș ori pe
rețelele de socializare de tot
felul de religii străine sau de
secte zise creștine cu o sub-
tilitate demnă de cauze mai
nobile. Trebuie distrus cu
orice preț orice filon care
leagă acest neam de
rădăcinile sale, de istoria sa,
de Dumnezeu.

Acestea sunt câteva
din cauzele tristeții neamu-
lui meu. Au fost, ce-i drept,
perioade în istoria sa mult
mai grele și el a găsit întot-
deauna puterea de a se re-
genera, de trece mai
departe. Va găsi, oare, și de
data aceasta o astfel de put-
ere? Mă întreb și întreb!

●
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Muzeul lor, tăcerea noastră…Muzeul lor, tăcerea noastră…

Cezar Adonis

Mihalache

DDa, neîndoielnic,
putem să-l credem pe cuvânt
de neamț pe Klaus Iohannis
că a promulgat legea de
înființare a acestui nou
muzeu al evreimii „cu gândul
la istorie, la prezent, dar mai
ales la viitor”… Doar că acel
gând, devenit faptă, s-a
referit de fapt la istoria lui…
personală, la  prezentul lui
politic și, „mai ales”, la viitorul
lui ca turist prezidențial!

Departe de el empa-
tia sinceră cu suferințele
evreimii… Departe de el
emoțiile pe care i le-ar fi stâr-
nit vizualizarea unor pelicule
și fotografii de arhivă ori am-
intirile relatate de
supraviețuitorii holocaustului
pe care i-a decorat „la rece”
(ca empatie, desigur!), doar
pentru că așa cerea proto-
colul funcției lui acolo. Proto-
colul (și Protocoalele!)
prezenței lui în fruntea statu-
lui ca ales, dar nu neapărat
în sensul dat de voința la
urne a electoratului, ci din
acel „mai ales” al rămânerii
lui în funcție vreme de încă
un mandat…

În fapt, prin promul-
garea legii pentru înființarea
acestui muzeu, Klaus Iohan-
nis a pus o „kippă” de
(re)confirmare „la nivel înalt”
(aproape „mondial”, dar nu

ca prestanță, ci în rostul con-
siliului mondial evreiesc) al
succesului său în cadrul re-
centei vizite în Statele Unite.
Evident, nu era nevoie să
traverseze oceanul pentru a-
și face un „make” de ceva în
treaba asta de alt gheșeft pe
tavă dat evreilor… Nu tre-
buia să stea „la mustață” cu
duduia Dăncilă pe
concurența, oricum inegală,
dar la fel de „loială”, față de
cei ce i-au invitat acolo, pe
fotografia celui ce prinde un
loc mai în față în grațiile
„statului” din spatele…
statelor (că doar au și aia
„paralele” lor, ca stat, ca
federație, ca enclave de
lobby). Putea să rămână
acasă cu stiloul și capacul de
la călimară deșurubate…
Pentru că nu conta cine
propunea, cine întocmea
„motivațiile” și organigramele
pentru noul zis „muzeu”, ci,
acela care semna la final
legea (mai bine îi spuneau
de drept „decret”!). Căci, in-
diferent de agitațiile guver-
nului, rămânea tot treaba lui,
inutil prin America lăfăindu-
set duduia „Veorica” (inutil la
nivel de semnătură, nu ca
pelerinaj pe un „avenue” al
cumpărăturilor!).

Sigur, acum putem
pune și noi un punct… elec-
toral, achitându-i „factura”
pentru ușurința de care a dat
dovadă în crearea acestui
muzeu, prin reținerea „la

sursă” (cetățenească!) a vo-
tului la Prezidențiale.

Dar nu pentru că a
înființat un nou (alt) muzeu
pentru evreime. Nici pe de-
parte. Nici pentru măsura
inegală, măcar în raport cu
propria-i etnie, căreia nu i-a
„promulgat” un astfel de
muzeu ca nivel de
reprezentare, pentru a nu
mai vorbi despre muzeele pe
care le merită cu prisosință
Neamul Eomânesc, pentru
victimele regimului stalinist și
comunist, dar și un muzeu al
îndurării și plății pentru fel și
fel de vinovății și gheșefturi
inventate pe seama unei
națiuni și a unei țări 
vinovate a priori pentru
cumsecădenie, răbdare,
găzduire și protejare a fel și
fel de alte neamuri și
seminții.

Iohannis se face vi-
novat pentru acceptarea titu-
laturii acestei „instituții”:
Muzeul Naţional de Istorie a
Evreilor şi al Holocaustului
din România. Dacă era
vorba despre un Muzeu de
Comemorare a Suferințelor
Evreilor, semnam și noi! Dar
în denumire sunt termeni
care nu au ce să caute
acolo, nu „Național”, nu „Is-
torie”, nu „din România”,
pentru că se generează frac-
turi în (co)memorarea
faptelor așa cum au fost ele,
pentru a lăsa loc inserării
unor reinterpretări…

Evrei au locul lor în
istoria și cultura noastră.
Fără îndoială! Dar nu prin flu-
turarea unui holocaust ca
principal capitol, și nu cu un
muzeu național care va fi ex-
trapolat, și nu neapărat peste
câteva generații, ca o
recunoaștere a existenței
vinovățiilor reproșate nouă,
inclusiv pe întreg teritoriul
țării. Și poate chiar ei ar tre-
bui să-și facă recursul la
memorie și la contribuțiile pe
care și le-au adus de-a lun-
gul anilor ca minoritate a
acestei țări.

Se prea poate ca
inițiatorii aceștei noi forme
impuse de recunoaștere a
unei vinovății străine nouă să
fii gândit „titulatura”, exact
așa cum știu ei mai bine:
pragmatic. În sensul în care
sub „umbrela” unei instituții
„naționale”, înființarea de alte
muzee să fie mult mai facilă,
prin crearea de filiale în în-
treaga țară. Pentru că așa nu
vor trebui să mai meargă…
„pas cu pas”, oraș cu oraș,
uneori cartier cu cartier!,
pentru a-și justifica
înființarea și, mai ales!,
subvenționarea de la
bugetele de stat a unor
asemenea lăcașuri.

Pentru că, de fapt,
nici nu va fi un muzeu în sen-
sul protejării părții de memo-
rie istorică a unei comunități
greu încercate, ci va fi un alt
bastion de asalt, de im-

punere a vinovățiilor și 
de eliminare, nu a
negaționiștilor, că de asta s-
au ocupat prin alte legi și
oficine, ci de suprimare a
oricărei tentative de mirare a
unei majorități care va fi tot
mai puțin liberă ca expresie
și drept de exprimare. Și o
spun chiar inițiatorii „muzeu-
lui”, căruia puteau să-i spună
direct Departament de im-
punere a tăcerii, sau chiar
Cenzor a opiniilor majorității,
care subliniază de facto ros-
tul acestui MUZEU ca „punct
cheie al combaterii anti-
semitismului şi
negaţionismului, al tenta-
tivelor de reabilitare a
mişcării legionare şi a lui Ion
Antonescu”… O „funda-
mentare” care are și o parte
de recunoaștere, neasuma-
tă evident, a realității
inexistenței în spațiul public
„fizic” a unor asemenea
acțiuni, ci manifestări „din ce
în ce mai prezente pe inter-
net”.

Or, dacă acolo sunt
problemele, acolo trebuia
înființat și muzeul! În spațiul
virtual, să combată de la
nivelul a ceea ce vrea de
fapt, o miliție virtuală la
adresa libertății de expri-
mare…

●
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George

Petrovai

SScopul prioritar al
politrucilor, respectiv al politi-
cilor lor de formă (de haram,
mai bine spus), nu constituie
slujirea cu pricepere și devota-
ment a țării ce-i ghiftuiește, iar
prin aceasta instaurarea
binelui și prosperității pentru
toți compatrioții, ci să se pună
fără crâcnire la dispoziția
grupurilor infracționale prin
programe electorale minci-
noase și prin teorii
conspiraționiste îndreptate,
cică, împotriva eforturilor de-
puse de ei, patrihoții cârmuitori.
Firește, teorii apărute exact
atunci când cele mai multe din-
tre promisiuni n-au nicio șansă
de înfăptuire pentru alegătorii
de rând.

De pildă, în primii ani
ai bolșevismului, impus la noi
de ruși și cozile de topor din in-
terior/exterior (alde Ana
Pauker, Teohari Georgescu,
Vasile Luca, Gheorghe Gheo-
rghiu-Dej, Petru Groza, Emil
Bodnaraș, Alexandru Drăghici,
Iosif Chișinevschi, Miron 
Constantinescu, Pantiușa
Bodnarenko, Alexandru Nikol-
ski, Valter Roman, Mihail
Ralea, Mihail Sadoveanu etc.),
se flutura de zor absurda
lozincă a pericolului anglo-
american pentru România
stalinizată (cu atât mai
absurdă, cu cât tătucul Stalin,

după împărțirea sferelor de
influență cu Roosevelt și
Churchill, avea mână liberă în
această parte a Europei), ulte-
rior, adică în „iepoca” ceaușistă
se urmărea abaterea atenției
românilor de la sinistra triadă
cotidiană „foame-frică-frig” cu
jenanta marotă a pericolului
unguresc pentru Ardeal, iar
astăzi, când pesediștii au dat-
o-n bară cu programul lor fan-
tezist de guvernare, se arată
cu degetul imposturii și nevred-
niciei ba spre fantomaticul „stat
paralel”, ba spre Soros și ai lui,
ba spre Opoziție și
președintele Klaus Iohannis,
ba spre multinaționale, ba spre
Uniunea Europeană, astfel ca
nostima noastră premieriță să
fie pe deplin convinsă că buna,
necușera și incapabila ei
prietenă Rovana Plumb n-a
ajuns comisăriță la Transpor-
turi din pricina eurolucrăturilor
politice îndreptate împotrivă-i
de neprietenii vestici, sudici,
nordici și centrali ai României.

Se subînțelege că în
aceste condiții neprielnice pen-
tru aiuritoarea politică
pesedistă, ochii de șoim muri-
bund ai acesteia se ațintesc în
chip descalificant spre
Răsăritul muscălesc (Nu
susținea francmasonul și opor-
tunistul Mihail Sadoveanu că
lumina vine de la Răsărit?), de
unde – ne informează Victor
Frunză în cartea Istoria stalin-
ismului în România (Editura
Humanitas, București, 1990) –
au venit pe capul bieților

români, împreună cu alte multe
nenorociri bolșevico-staliniste,
și cele 18 sovromuri sau
societăți sovieto-românești
(Sovrompetrol, înființat 
în 1945, Sovromlemn,
Sovromconstrucții, Sovrom-
transport etc.) pentru achitarea
de partea  română a datoriei
de 300 milioane dolari, datorie
fixată chiar de ruși și pe care –
potrivit spuselor lui Duțu Mar-
ian, șeful de cabinet al lui Teo-
hari Georgescu, într-un cerc de
prieteni – România ar fi plătit-o
de cel puțin patru ori „până la
sfârșitul lunii iulie 1945”!

Dar cu toate că se știe
prea bine faptul că principalii
vinovați pentru actualul
megadezastru al României
sunt politrucii și cârmuirile lor
imbecilo-ticăloase (cum
spuneam, mai sunt și din aceia
care aruncă vina fie pe
multinaționale, fie pe Uniunea
Europeană, fie pe te miri ce),
consider că important pentru
viitorul României nu este iden-
tificarea adevăraților făptași și
eventuala lor pedepsire
(oricum ăștia nu vor plăti
vreodată pentru criminalele lor
decizii politice, tot așa cum Ion
Iliescu și tovarășii săi nu au
plătit pentru mineriade), ci de-
scoperirea cauzelor care au
dus la  crucificarea României și
apoi înlăturarea acestora în
regim de urgență. 

Desigur, cu instru-
mentele politico-instituționale
cele mai adecvate.

Eu zic că nu trebuie să

fii un mare analist ca să-ți dai
seama că toate problemele
României postdecembriste au
fost generate, și în continuare
sunt amplificate, de alterarea
componentei moral-spirituale a
societății (mai exact a indi-
vizilor ce-o alcătuiesc) și de
vlăguirea componentei finan-
ciare a economiei sale
dezarticulate.

Și pentru că tot ne
face o deosebită plăcere să ne
raportăm tot acuși-acuși la
democrațiile occidentale, cred
că este de dorit ca fiscul nos-
tru să fie la fel de necruțător cu
hoții și rău-platnicii ca fiscurile
din aceste țări, unde se știe că
el reprezintă forța democratică
de care toți se tem sau – după
caz – o respectă, asta
deoarece ea nu se teme și nu
iartă pe nimeni. Bunăoară,
celebrul răufăcător Al Capone
n-a ajuns după gratii din pric-
ina multiplelor crime pe care se
bănuia că le-a săvârșit (poliția
n-a adunat în decursul timpului
probe concludente împotriva
lui!), ci pentru că fiscul ameri-
can l-a „agățat” ca rău-platnic.

La noi, vasăzică,
ampla operă de redresare
națională ar trebui să înceapă
cu refacerea componentei fi-
nanciare prin confiscarea aver-
ilor cu cântec ale tuturor
aleșilor necușeri (proba
matematic-imbatabilă în cazul
ăstora o constituie declarațiile
de avere la intrarea lor în
politică), prin recuperarea tu-
turor restanțelor, cu majorările

și penalitățile aferente, de la
marii datornici față de stat
(companii românești și străine,
canale de televiziune etc.) și
prin desființarea lefurilor și
pensiilor neobrăzate, respectiv
prin lichidarea sinecurismului
(circa jumătate din cei peste
1.200.000 de bugetari sunt în
București). În plus, toți deținuții
sănătoși ar trebui obligați prin
lege să lucreze pentru
acoperirea măcar a unei părți
din cheltuielile statului cu
întreținerea lor (închisorile tre-
buie să fie corecțional-educa-
tive, nicidecum aidoma unor
sanatorii!), iar tâlharii și găinarii
să trudească până la recuper-
area integrală a prejudiciului
provocat. Nu trebuie pierdute
din vedere nici mulțimea aju-
toarelor sociale de care
beneficiază ipochimeni
neîndreptățiți, o bună parte
dintre aceștia zdraveni ca niște
tauri și nedispuși să lucreze
pentru banii primiți de-a moaca
măcar o zi pe săptămână în
folosul comunității.

Fiți siguri că atunci vor
fi suficienți bani pentru
investiții, pentru lefuri și salarii
decente, pentru autostrăzi, căi
ferate transporturi aeriene și
pe apă, pentru cercetare și
educație, pentru sănătate și
cultură.

●


