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„Păzeşte-te de mincinosul care

amestecă şi puţin adevăr în min-

ciunile lui..”

- Al. Vlahuță
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Nu faceți dintr-un țânțar amețit Nu faceți dintr-un țânțar amețit 
armăsar martir!…armăsar martir!…

Cezar Adonis
Mihalache

PPremierul Moldovei
a dat-o destul de rău cu
bâta respectului și a
mulțumirii frățești în apa de
sub podul de flori… A luat-o
pesemne pe o juma’ de litră
de „săniuță” și a prins curaj
de copcă să înțepe cu 
o postare de facebook
onoarea unui europarla-

mentar de-al nostru. Câteva
rânduri ce au părut scrise
mai mult la necaz de pahare
golite… Câteva vorbe
proaste de precupeț ce n-
ajunge nici pe vârfuri la
taraba UE… Și nu a reușit
nici să producă marea
„revelație”, deconspirarea
ca propagandist al Rusiei,
cu tot cu „vocea” lui de aici,
pentru că așa îl știam deja,
din fapte cu mult mai deran-
jante, și nici nu a sucit spre
noi vreo neștiută (încă)
țeavă de „fake news” -uri a
Moscovei.

În  schimb, reacția
„noastră” a fost halu-
cinant de fulminantă și
demonstrativă… Aproape
că nu a apucat nefericitul de
la Chișinău să pună punctul
ăla care îi stă în gât când
vorbește, zeflemitor, despre
„frații români”, că aparatul
de extensie propagandistică
în vocalize s-a și pus în
emisie. Iar dacă ăst premier,
pe aburii lui de închipuită
„moldavă mare”, a azvârlit
mai mult a umori cu iz per-
sonal la adresa unuia dintre
europarlamentarii români, ai
noștri s-au încins în a da și
ei o replică, la fel de proastă
ca vorba în târg a
precupețului moldav, de
păreau că le dau pe afară
apele de atâta românism de
apărat și nu aveau unde să-

și verse prea mica lor
înțelepciune.

Și totuși, când Bu-
dapesta a azvârlit în noi, și
după noi („după noi”, în clipa
în care diplomația noastră a
tulit-o ținându-se de fuste) și
cu muchia cărților de istorie
falsificate și cu rama hărților
de imperii fantoșe, minis-
terul nostru de Externe a
reacționat „diplomatic”. A
tăcut, să nu pună gaz pe
foc… Dar acum a țâșnit ag-

itat și revoltat la adresa unei
postări de facebook, părând
chiar gata să facă „drep-
tate”, dar nu nouă, ca
români, ca frați ai acelora ce
sunt încă sub un toc de
cizmă, ci Uniunii Europene.
Ba, l-au convocat de
urgență și pe ambasadorul
Moldovei! Or, pe ăla al Un-
gariei nu l-au deranjat pen-
tru a nu-l „zăticni” pesemne
pe tartorele care a ticluit
totul și care acum a creat
doar un alt val de dovedire a
presupuselor noastre tare.

Și a mai venit și un
europarlamentar, tot de al
„nostru”, aparent cam tolo-
mac el în ale politicii, și in-
terne, și externe, dar numai
aparent!, și a vărsat și ăla o
ripostă de călimară (tot
roșie, deh’!), cerând re-
tragerea cetățeniei române
premierului Moldovei. Dar
nu pentru că nu poți avea
cetățenia țării pe care o
ataci, pe scripta de face-
book, și să azvârli apoi cu
sare în ochii fraților de din-
coace de Prut, nu pentru
asta în primul rând, ci pen-
tru că „nu poți fii și cetățean
UE și propagandist în stil
sovietic”. Sigur, poate a
gândit cu propriul folos al
cetățeniei sale române când
a debitat o asemenea enor-
mitate. Gândirea în care
cetățenia română nu a fost

nici pentru sine o cămașă
îmbrăcată din dragostea
față de Patria-mumă, ci doar
din interesul unei deschideri
europene primită la pa-
chet…

Ce se vrea însă prin
agitația de dincolo de prop-
aganda reproșată românilor
noștri?… Mai mult sau mai
puțin și „frați”… Pentru că a
solicita retragerea cetățeniei
române premierului Repub-
licii Moldova ar fi o

adevărată muniție pusă în
mâinile rusofililor pentru a
demonstra anti-moldovenis-
mul nostru. Și ar fi și
renunțarea la atuurile pe
care le avem pentru a-i
trage de urechi pe vremel-
nici lideri români (neromâni)
de la Chișinău…

Și poate că tot acest
joc de țintar între țânțarii de
propagandă ar fi putut
rămâne apanajul colțului de
europarlamentari de la
Bruxelles. Dar cum să intre
între ei, pentru a le face
jocul, „Externele” de la
noi?!… Presiunile de acest
fel trebuiau folosite la
adresa Budapestei. Nu a
Chișinăului. Pentru că nu pe
vremelnicul personaj îl lovim
(iar lui oricum nu-i pasă)…

Relația cu frații
noștri nu se joacă la „alba-
neagra” cetățeniei între
grupuri aproape vizibile ale
unor părți mai mult sau mai
puțin de propagandă
roșie… Și nu trebuie să con-
stituie nici miza conflictelor
diplomatice generate din
frustrări personale. Așa că,
mai ușor cu tropăitul de
presupusă revoltă pe rozele
podurilor de flori. Că vă
deconspirați; din nou…

●

O lume fără O lume fără 
zâmbet…zâmbet…

Vasile I.
Lechințan

OOdată, când a venit la
mine nepoţica mea Vanesa,
cu mamă-sa Mirela şi bunică-
sa – sora mea Lenuţa, cea
mică avea vreo doi ani atunci
şi ieşind în faţa blocului, a
vrut să fie urcată pe bordura
înaltă, de cca un metru, de la
marginea trotuarului. A fost
extrem de fericită la înălţime,
noi o încurajam ce înaltă e, îi
zâmbeam din tot sufletul şi
ea aştepta acum aceleaşi
admiraţii şi de la trecători. O
bătrânică i-a zâmbit şi a încu-
rajat-o, şi ea a fost tare
mândră. Acum venea de sub
pod o fată tânără. Vanesuca
cea scumpă aştepta privirea,
zâmbetul şi încurajarea şi a
ei. Spre stupefacţia şi
tristeţea noastră, fata aceea
a trecut indiferentă mai de-
parte. Nepoţica a zis ceva
încet, rănită şi dezamăgită
foarte tare de societate.
Noroc că copiii uită repede
necazurile. Mi-am adus am-
inte de acest episod pentru
că relevă importanţa
deosebită a zâmbetului în
relaţiile dintre oameni.

Astăzi, după două
luni şi ceva de recluziune în
casă/apartament, venit de la
ţară, unde am stat trei zile,
am mers prin oraş, în
cartierul meu Mărăşti, după
cumpărături, bineînţeles, cu
masca pe faţă. Oraşul era
schimbat mult, am pierdut în-
floririle roz al arborilor , cele
galbene ale arbuştilor şi cele
violet ale liliacului din zona
mea, apoi înfloririle din stra-
turile de flori din faţa
blocurilor noastre, creşterea
frunzelor pe copaci, respiraţia
naturală a primăverii.

Am găsit altă lume pe
la magazinele ştiute. Dar am
avut o revelaţie dureroasă:
purtând toţi oamenii măşti, pe
stradă şi vânzătoarele din
magazine, mi-am dat seama
că trăim, iată, într-o lume fără
zâmbete, fără să te vadă
cineva că schiţezi un surâs şi
fără să poţi aştepta un zâm-
bet minim schiţat de la
cineva. Eu, mai demult, de
două ori am lăsat pâinea
plătită la magazin, când
vânzătoarea, certată cu
colega ei, mi-a trântit-o pe
tejghea. Am zis politicos:
„Scuzaţi, vin imediat”, şi am
ieşit fulger din magazinul
acela, pentru că nu-mi tre-
buia pâine cu otrava

încruntării şi a gestului foarte
urât de a o azvârli ca unui
câine, parcă.

Astăzi, însă,
Umanităţii i s-a confiscat
dreptul de a zâmbi şi de a co-
munica prin surâs. Mi-e
groază şi să mă gândesc la o
posibilă scenă. Odată, chiar
după ce o pierdusem pe
mama mea, fiind extrem de
sensibil la relaţiile mamă-
copil, mergând la ţară, pe un
autobuz supraaglomerat în
acele timpuri de sărăcie lucie
a societăţii, stăteam în pi-
cioare, în faţă, şi tot în pi-
cioare, lângă şofer, o mamă
tânără îşi alăpta odorul. În tot
timpul alăptatului, cel mic
înfăşăţel o privea în ochi, cu
adoraţie nemărginită şi
sublimă pe mama lui, care-i
zâmbea la rându-i tot cu
adoraţie. Eu îmi ascundeam
ochii plini de lacrimi, intuind
că aşa o voi fi privit şi eu pe
mama mea şi dumneaei aşa
mă va fi crescut cu adoraţie
atunci când eram foarte mic.

Dar cum este oare
când mamele poartă mască,
am văzut, pe stradă, cu
copiii? E trist. Să sperăm că
acasă vor recupera timpul de
adoraţie cu surâs pentru puiii
lor, fără mască. Sigur că este
necesară masca în aceste
timpuri periculoase, dar
aceasta nu ne împiedică să
vedem dezastrul psihologic al
dispariţiei zâmbetului în soci-
etate, o formă de comunicare
şi de uniune foarte umană.
Chiar dacă măştile nu au rân-
jetul celor de la teatru, ele
descurajează prin opacitatea
transmiterii comunicării.

Zâmbetul înseamnă
apreciere, aprobare, preţuire,
bunătate a inimii, dar,
recunoştinţă, forţă de vinde-
care sufletească, încurajare,
terapie contra singurătăţii,
iertare a celuilalt, afişare a
sentimentului că-ţi pasă de
semenul tău, spargere a
tăcerii tensionate, însorire
comunicativă, graţie umană,
miracolul copiilor mici,
mângâiere, prietenie,
îmbrăţişare, întinerire a chip-
ului, mijloc de a ne suporta în
societate, descurajare a
agresivităţii, risipire a întuner-
icului, fermecător consens,
valorizare a vieţii, mesaj de
bună (re)întâlnire etc.

●
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Biserica în vremuri de restricții…Biserica în vremuri de restricții…

Ioan Aurel
Pop

PPrin aceste cuvinte
și gânduri (din spatele cuvin-
telor) nu fac decât o ple-
doarie pentru respectarea
tuturor regulilor izolării, atât
timp cât va fi necesar, pe de
o parte, dar și de sporire a
încrederii românilor în
revenirea graduală la viața
obișnuită, pe de altă parte.
Sunt conștient că, pe fondul
secularizării de astăzi, re-
marcile mele nu vor suna
bine în urechile unora, dar
îmi asum, ca și altădată,
riscul.

Auzim mereu, în ul-
tima vreme, despre o
posibilă relaxare a măsurilor
drastice de izolare,
deopotrivă în Europa și în
România. Știrea este și
bună și rea, în același timp.
Este bună, pentru că ne dă
speranța reîntoarcerii trep-
tate la normal, deși acest
„normal” – arată tot mai
multe voci autorizate – nu va
mai fi niciodată cum a fost.
Este rea, pentru că posibili-
tatea de reaprindere a
virusului, dacă nu suntem
precauți, rămâne foarte
mare. Iar noi, românii, popor
latin cu antecedente istorice
atestate, nu suntem nici
foarte ordonați, nici
disciplinați, nici dornici de
supunere față de măsurile
luate de autorități. Pe de altă
parte, autoritățile nu au în-
totdeauna capacitatea de a
ne explica lucrurile așa cum
ne-ar plăcea multora dintre
noi. În noianul de zvonuri
care circulă pe mijloacele
acestea rapide de difuzare
în masă este greu de ales
grâul de neghină. De exem-
plu, se vorbește de perspec-
tiva redeschiderii parcurilor,
a hotelurilor, a grădinițelor,
școlilor și universităților, a
sezonului la mare și la
munte, de accesul lărgit în
magazine alimentare, de
îmbrăcăminte și
încălțăminte, de menaj și
grădinărit, în muzee, de re-
luarea zborurilor externe și
interne etc. Se vorbește mult
și de restaurante, baruri,
cluburi. Ceea ce este foarte
bine, pentru că retrăim
senzația vieții care va pulsa
din nou. Sigur că ne-ar con-
veni acum – după ce am ex-
perimentat singurătatea, cu
relele și cu bunele sale – să
nu mai avem aglomerații
masive și blocaje în trafic, să
nu mai poluăm atmosfera și
mediul, să nu mai tăiem
pădurile în chip necugetat,
să nu mai prețuim lucrurile
minore etc. Firește, suntem
asigurați că revenirea spre
normalitate se va face grad-
ual și numai cu respectarea
unor reguli stricte, ceea ce
este de înțeles, de așteptat

și de acceptat.
Dar nu am auzit mai

nimic despre biserici și cimi-
tire. Veți zice că nu asta are
prioritate acum, că bisericile
– fiind locuri de adunare a
oamenilor – nu au cum să fie
deschise și că cimitirele nu
au de ce să primească oa-
meni vii, ele fiind necropole,
adică „orașe ale morților”.
Așa este, numai că în aceste
rânduri ale mele nu este
vorba nici de adunări
bisericești (de slujbe pub-
lice) și nici de ceremonii în
cimitire. Românii nu merg la
biserică numai pentru sluj-
bele din duminici și
sărbători, nu merg numai să
se spovedească și să se
cuminece, nu merg neapărat
să sărute icoanele și nici ca
să stea unii lipiți de alții.
Foarte mulți români merg la
biserică peste săptămână,
preț de câteva minute, ca să
se roage în liniște și chiar în
singurătate, să fie doar cu
Domnul și cu sfinții, să se
despartă un pic de zgomotul
străzii, de rele, de amenințări
și de ispite. La noi, credința
nu este ca la alte neamuri. În
multe locuri din Europa, mai
ales în Occident și mai ales
în țările nordice, bisericile –
cu excepția monumentelor
istorice vizitate de turiști –
sunt, în afara scurtelor ser-
vicii divine, închise. Oamenii
de-acolo nu au aproape
nimic în comun cu formele
tradiționale de manifestare a
credinței creștine, mai ales
după ce s-a raționalizat totul
prin Reforma protestantă și
prin nașterea cultelor neo-
protestante și după ce Biser-
ica Catolică a trecut, după
Conciliul Vatican II, la variate
aggiornamenti („aduceri la
zi”, modernizări). Dincolo de
aceasta, însă, bisericile se
identifică cu lumea și cu
problemele sale. O mărturie
sunt și donațiile Bisericii
Catolice (cinci ventilatoare
pulmonare) și Bisericii Orto-
doxe Române (12 milioane
de lei, echivalentul a 3 mil-
ioane de dolari) pentru vin-
decarea bolnavilor noștri și
prevenirea bolii.

Toate popoarele
creștine au destui numitori
comuni, dar românii au
specificul lor. Ei se declară
religioși și creștini (circa 99
la sută), majoritatea
ortodocși (86,45 la sută con-
form datelor din 2011), chiar
dacă nu sunt practicanți și
nu respectă (în aceeași
măsură în care declară)
canoanele, posturile,
sărbătorile etc. Unii români
se duc la biserică doar de
Crăciun și de Paști, alții se
duc mai des. Dar mai sunt și
alte chestiuni care-i
individualizează pe români
față de alții, chiar față de alți
creștini. Să enumerăm
câteva: românii care se

cunună religios, care se
închină în biserici și sărută
icoane, care își botează
copiii, care se mărturisesc
(spovedesc), care aprind
lumânări, care respectă cul-
tul morților etc. sunt, totuși,
mai mulți decât alții, decât
membrii altor popoare.
Românii își sfințesc casele,
mașinile, alte bunuri și chiar
animalele; țin mai multe
sărbători de peste an decât
alții; își urează de ziua nu-
melui „La mulți ani!”, iar ziua
aceasta celebrează câte un
sfânt din calendarul creștin;
își mai spun, când se întâl-
nesc și când se despart,
„Doamne ajută!”, „Dă-ne,
Doamne, bine!”; românii,
când află de un deces, spun
și scriu „Dumnezeu să-l/ s-o
ierte!” etc. Se poate obiecta
că nu este vorba aici despre
chestiuni de fond (de
dogmă), ci de formă (de rit,
de cutumă), dar, dincolo de
aceasta, ele jalonează viețile
oamenilor.

Românii se
îmbrățișează și se pupă des,
dau mâna des, iar de
sărbători, chiar dacă se
plâng de lipsa banilor, dau
tot ce au ca să iasă petre-
cerea bine. Și încă ceva:
mulți români – după un obi-
cei de când e lumea – își fac
cruce când trec pe lângă
biserică, înalță ochii și gân-
dul către Domnul. Așa au
învățat de la părinți și de la
moși, ca „să fie primit”, ca să
fie sufletul împăcat. Mulți
români știu să asculte
smeriți o priceasnă, să cânte
mai multe colinde decât alții,
să spună cu smerenie „Hris-
tos a înviat!”, să facă
„veșnica pomenire” a
morților, să plângă, seara, la
lumina candelei, după morții
și viii lor, aflați departe, prea
departe. Nu am văzut
popoare occidentale să facă
la fel. Evident, unii veți
spune că asta este o probă
de bigotism și de înapoiere,
că românii sunt la fel de
păcătoși sau chiar mai
păcătoși ca alții. Se poate!
Din perspectiva ateilor, ag-
nosticilor, neomarxiștilor, an-
ticlericalilor etc. așa este,
dar altminteri este vorba de-
spre un fapt adânc, care ține
de spiritualitatea poporului
nostru.

Credința românilor
nu se chema mai demult, de
către poporeni, religie sau
confesiune, ci „lege” sau
„legea românească”. „Lasă-l
în legea lui” însemna, în
Evul Mediu, „nu-l clinti din
credința lui”. În centrul aces-
tei „legi românești” era (ca
întruchipare palpabilă a
devoțiunii față de Dum-
nezeu) biserica sau lăcașul
de cult. Biserica nu era
numai locul simplu de
închinăciune, ci era și locul
de adăpost, de mărturisire și

de iertare a păcatelor, de di-
alog cu Domnul și cu sfinții,
prin mijlocirea preotului,
numit popă sau părinte. Bis-
erica era și locul de
împăcare și de alinare în
fața relelor lumii și, lucru
esențial, de vindecare a
rănilor și bolilor sufletești și
trupești. Întotdeauna, în
credința noastră, bolnavii au
intrat în biserici cu 
nădejdea și chiar cu convin-
gerea vindecării. Primi-
rea împărtășaniei ori
cuminecăturii, unde se afla
trupul și sângele Domnului
sacrificat și înviat pentru oa-
meni, garanta (câtă vreme
se făcea cu credință curată)
protecția față de boală, vin-
decarea bolilor, alungarea
amenințărilor cu molima.
Oamenii se adăposteau în
biserici și când veneau at-
acurile „păgânilor” și, de
multe ori, erau cruțați.
Credința aceasta puternică o
aveau și sașii transilvăneni,
care și-au făcut biserici
solide de piatră, așa de mari
încât să încapă în ele tot
satul. Dar, firi practice, când
au văzut că protecția nu este
întotdeauna eficientă, sașii
și-au înconjurat bisericile cu
ziduri groase, pentru ca
adăpostirea acolo să fie în
totalitate salvatoare. Acestea
sunt faimoasele biserici-
cetate din sudul Transil-
vaniei, păstrate până astăzi.

Veți spune că aces-
tea sunt chestiuni consu-
mate, prea vechi și că nu
mai ai relevanță azi. Nu mai
au aceeași relevanță ca în
trecut, dar ele sunt stratifi-
cate undeva în
subconștientul nostru indi-
vidual și chiar în conștiința
colectivă. O dovadă este
rolul pe care l-au jucat
credința creștină și bisericile
creștine în închisorile comu-
niste de la noi, unde deținuții
sfidau ofensele și înjosirile și
își păstrau încrederea prin
slujbe, rugăciuni, pricesne,
colinde, prin sărbători ținute
în secret, prin mărturisiri as-
cunse în fața preoților
(închiși și ei), prin iconițe și
simboluri ținute la piept și în
piept, prin semnul crucii
făcut cu limba etc. Aseme-
nea trăiri de fond și de formă
a vieții creștine nu mai sunt
demult în Occident. De
aceea, în lumea situată
acolo, mai ales în nord – o
lume eficientă, confortabilă
și prosperă material – biseri-
cile sunt închise (nu le trece
nimeni pragul, oricum), iar la
noi nu. Închiderea bisericilor
era echivalentă odinioară cu
afurisenia (excomunicarea),
adică oprirea creștinilor 
de la botezuri, cununii,
înmormântări, slujbe
curente, praznice etc. Oprir-
ile acestea temporare, care
au fost la noi individuale și
nu colective, erau acceptate

cumva de cei vizați. Ceea ce
era greu de acceptat era ru-
perea legăturii genuine și di-
recte cu Dumnezeu, făcute
prin biserică și slujitorii ei.
Creștinii ortodocși au în su-
flete și durerea a nu fi putut
merge în cimitire, în
sâmbăta lui Lazăr. Această
sâmbătă specială precedă
Floriile și este ziua în care se
pomenesc cei răposați nu
oriunde, ci în cimitire.

Natural, orice român
rațional a înțeles de ce s-au
închis bisericile noastre
acum și, în linii mari, a re-
spectat această interdicție.
Ea trebuie respectată și de-
acum înainte, câtă vreme
orice fel de adunare a mai
multor oameni situați unul
lângă altul este
primejdioasă. Dar, în contex-
tul în care se vor redeschide
unele spații (din interior și
din natură), bisericile și cim-
itirele nu ar trebui uitate de
autorități. Ele nu creează
premisele unor primejdii mai
mari decât magazinele, mi-
jloacele de transport în
comun, hotelurile, parcurile
sau terenurile de joacă pen-
tru copii. Este vorba de re-
deschiderea acestor spații
de cult nu pentru slujbe și
comemorări publice, ci pen-
tru perindări individuale, într-
o primă etapă. Iar
credincioșii din consiliile
parohiale și, în cazul cimi-
tirelor, salariații primăriilor ar
putea asigura respectarea
ordinii din interior și de la in-
trarea și ieșirea, în și din
aceste locuri, cu respectarea
strictă a distanțelor, a regulii
de purtare a măștilor,
mănușilor, fără apropieri
nepermise de alți
credincioși, de icoane, de
preoți etc. Permisiunea de
intrare – pe fondul regulilor
în vigoare – în biserici și cim-
itire ar fi și un factor de
alinare sufletească, de
speranță și încredere. Rein-
trarea românilor în biserici ar
spori și eficiența luptei con-
tra acestei teribile molime,
care ne-a schimbat traiul,
care a luat viața unora dintre
semenii noștri și care – cu
tot spiritul ei malefic – ne-a
învățat să fim mai buni. Un
om mulțumit sufletește și
împăcat cu Dumnezeu este
mai puternic în fața prime-
jdiei îmbolnăvirii, a
amenințării bolii. El poate
învinge mai ușor teama de
boală și chiar boala. Orice
individ fortificat sufletește
întărește și forța fizică și
morală a comunității.

●



4 Tichia de politician

Perfid instrument geopolitic…Perfid instrument geopolitic…

Ionuț
Țene

AAceastă pandemie
reală și periculoasă de
Covid 19 a devenit și un in-
strument geopolitic pe harta
ciocnirilor dintre marile put-
eri pentru dominarea
economică, politică,
ideologică și militară a lumii.
Măsurile extreme, poate ex-
agerate, luate la indicația
OMS de către statele lumii
pentru o pandemie reală,
dar nu extrem de letală, par
parcă prelucrate și decu-

pate de specialiștii
dezinformării de la partidul
comunist chinez. În istorie,
marilor puteri fac proiecții de
dominație globală cu ani
înainte să se întâmple
evenimentele. 

De exemplu, încă
din 1939, înainte ca Germa-
nia și URSS să bată palma
prin pactul Ribbentrop-
Molotov, tânăra putere în
ascensiune SUA a pregătit
un plan intitulat Marea Arie,
care pe baza lui, prin înfrân-
gerea prin război a Ger-
maniei și Japoniei și
înlocuirea Imperiului colo-
nial britanic cu hegemonia
economică, puterea de la
Washington și-a extins
influența peste o parte a
globului pământesc.

În 1945, SUA era
cea mai puternică națiune a
lumii. Doctrina Marshall a
fost o metodă economică a
SUA pentru a controla ideo-
logic și moral Europa
occidentală și a ține la re-
spect puterea în ascensiune
a comunismului impus de
URSS. 

Cunoaștem sau am
trăit personal căderea
regimurilor comuniste din
Europa de est și prăbușirea
URSS, iar SUA și-a impus
hegemonia economică,

ideologică și militară prin
NATO în toată Europa, apoi
în țările Orientului Mijlociu și
chiar în lumea arabă. Amer-
ica a devenit actorul princi-
pal pe scena globală. 

Și-a impus intere-
sele folosind democrația
sau pumnul, ca o adevărată
putere imperială și a asigu-
rat o oarecare stabilitate
geopolitică mondială, ce a
adus prosperitate. Conform
teoriei lui Marwam Muasher,
un gânditor al organizațiilor
de think tank, SUA a știut să
ofere democrației de acasă
iluzia că situația este sub

control în țările pe care le
coordona, deși numeroase
dintre acestea erau departe
de a fi democrații, ba chiar
dictaturi militare atroce.

Pentru SUA, impor-
tant a fost mereu imaginea
internă în fața opiniei pub-
lice autohtone să creadă că
puterea duce mai departe
idealul democratic al
părinților fondatori, chiar
dacă situația din teren era
alta: vezi Vietnam, Chile,
Irak, Panama, Nicaragua,
Afganistan etc. În ultimii ani,
totuși, SUA se confruntă cu
o mare problemă de
geopolitică. RP China, care
din 1978, a adoptat econo-
mia de piață la inițiativa
bătrânului bolșevic Deng Xi-
aoping în cadrul sistemului
politic al hegemoniei par-
tidului unic comunist, a de-
venit treptat a doua forță
economică, militară și
ideologică din lume. China a
acaparat piața mondială de
produse cu amănuntul, prin
spionaj a furat tot ce a putut
din tehnologiile lumii și a de-
venit atelierul lumii, folosind
mână de lucru ieftină. Grad-
ual China comunistă și-a
impus interesele în Africa,
Europa și America de sud.
SUA a intrat în conflict cu
China în Marea Chinei de

sud, unde comuniștii con-
struiesc insule artificale.

China are cel mai
opresiv sistem politic, cu
lagăre de concentrare, care
i-ar face invidioși pe Lenin,
Stalin sau Pol Pot. Populații
întregi, cum ar fi uigurii,
musulmanii sunt ținute în
lagăre de reeducare pentru
a li se șterge memoria
identitară. China dărâmă
biserici, iar cultural se
închină lui Mao, care are
poze în toate localitățile,
este considerat sfânt pentru
comuniștii chinezi. 

China e țara care s-

a desființat transcendentul,
poporul trăind doar în ima-
nent, pe politica ”digitală” a
creditelor sociale. Brigăzile
roșii din 1966 au învins în
China, unde cetățenii
reeducați solicită să le in-
staleze regimul camere
video în case ca să arate că
nu au nimic de ascuns gu-
vernului. China comunistă a
devenit o distopie și a
depășit tirania din romanul
”1984” al lui Orwell,
ajungând în minunata „lume
nouă” a lui Huxley. China nu
ar fi reușit dacă nu ar fi avut
complici pe plan mondial.

Astfel se explică că,
din noiembrie 2019, China a
reușit să țină la secret pan-
demia de Covid 19. Dacă s-
ar fi știut adevărul la timp,
astăzi lumea nu se închidea
datorită secretomaniei co-
muniste de la Beijing. 

Principalul complice
al regimului comunist chinez
este șeful OMS. China a as-
cuns originea virusului și
puterea de răspândire sau
contagiune. Oamenii care
au încercat să spună
adevărul au fost fie arestați,
fie au dispărut, iar postările
lor din mediul online au fost
șterse.

În acest context,
revin în prim plan anumite

lucruri din trecutul actualului
director OMS.El este primul
director din istoria OMS
care nu este medic, dar și
singurul care are un trecut
politic.John Martin scrie în
“Infracțiunile lui Tedros Ad-
hanom” că șeful OMS a fost
membru în conducerea
Frontului de Eliberare
Tigray, un partid etiopian co-
munist, cu tendințe violente,
partid ce a fost catalogat
drept organizație terorista
de către SUA în anii ’90.Noi
suferim azi izolarea, caran-
tina și moartea și datorită
secretomaniei Chinei comu-

niste.
Donald Trump are

dreptate când vorbește de
virusul ideologic chinez. Nu
întâplător a refuzat să mai
finanțeze OMS, lăsând
organizația pe banii
chinezilor și a miliardarului
Gates, cel cu vaccinarea
generală? Virus și anti-virus
iese din era computerilor?
China vrea să fie prima put-
ere a lumii, iar numeroase
personalități ale lumii cu
funcții de conducere din
instituții globale sunt
finanțate masiv și de
regimul chinez. De mulți ani,
nu am mai auzit Comisia
Europeană să critice China
comunistă pentru gravele
încălcări ale libertății și
drepturilor omului. De ce?
Țările occidentale primesc
bani de la chinezi să ridice
statui ale lui Karl Marx și VI
Lenin, iar investițiile de la
Beijing sunt dorite. 

În curând, Europa
poate deveni o prelungire
ideologică a Republicii Pop-
ulare Chineze dacă as-
cunde atrocitățile regimului
comunist chinez și
încălcarea drepturilor omu-
lui? Chiar dacă Covid 19 nu
a fost creat de om în labora-
torul din Wuhan, dar posibil
așa cum spun unele servicii

de informații americane să fi
scăpat de acolo? Nu știm
încă lucru acesta. Dincolo
de aceste supoziții.

Dar e clar că RP
China se folosește de pan-
demia de Covid 19 ca de o
manevră geopolitică de a își
impune dominația intere-
selor egoiste. Mai nou, la
televiziunile românești de
divertisment este promovat
modelul maoist ca și un stil
cool. 

Ar fi interesant să se
cerceteze filiera banilor
chinezi la structuri politice
europene naționale și fed-

erale. Cred că ar fi niște sur-
prize? În loc de democrație
americană vom lectura și
trăi noi, europenii, din
„cărticica roșie” a lui Mao?
Se vrea azi RP China
comunistă urmașul fostului
URSS pentru extrema
stângă globală. Unii șefi de
stat sau instituții văd azi în
Beijing o fostă Moscova
roșie? Covid 19 este și de-
spre geopolitică în vremea
pandemiei de virus ideo-
logic chinez. Treptat Europa
își pierde libertatea și drep-
turile omului prin modele de
import ale virusului comu-
nismului chinez?

●
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Un prea mic bărbat de stat…Un prea mic bărbat de stat…

Cezar Adonis
Mihalache

ȘȘi totuși, prea umil,
prea de la țară, prea timorat
în fața unui biet omolog…
Dacă venea președintele
Ungariei, și nu ministrul lor
de Externe, îi întindea și un
covor roșu?! Îl întâmpina
colac peste kurtos kalacs cu
pâine, sare și niște „pate de
Ardeal”?!… Păi, ți-a intrat
ungurul în țară, deși i-ai
spus să vină peste o
săptămână, cum a pus pi-
ciorul de nesimțit, arogant și
intrigant pe brazda ta, tre-
buia să-l iei de acolo cu
ambulanța! Să-l bagi în
carantină două săptămâni și
apoi să-l chemi la București,
dar nu să discute despre
chestiunile „arzătoare” pen-
tru ei, ci să-și facă un test,
să vedem dacă îl mai ținem
în carantină până îi ies din
cap toate nemulțumirile la
adresa noastră! De la
perdaful dat de Iohannis și
nodul ce le-a stat în gât prin
Legea privind „Ziua Tratatu-
lui de la Trianon” (4 iunie),
până la respingerea
proiectelor revizionist-
iredentiste ale iepelor
maghiare mai mici de pe
aici. Ba, mai mult, l-ai prins

că a venit și neanunțat ofi-
cial, chiar dacă l-ai invitat să
respecte protocolul diplo-
matic? Îi puteai da și o
săpuneală pe flux de 
presă internațională pentru
zădărnicirea combaterii bo-
lilor! Măcar să-l afișezi prin
notele de subsol ale
tabelelor pandemice. Să-i
fie de învățătură, deși puțin

probabil, ăștia cu boală grea
nu se vindecă, dar să arăți
Europei că ești bărbat de
stat măcar la tine acasă.

Ministrul nostru a
ratat însă ocazia de-a
dovedi că, măcar la sfat,
poate fi la înălțimea marilor
lui predecesori, Titulescu,
Gafencu… Iar dintr-un
răvaș de aparentă indignare

s-a făcut preș și l-a invitat
pe ungur la București.
Chipurile, să-i dea de
înțeles pe unde trebuie să-
și aleagă „rutele” toți oficialii
Budapestei când li se face
poftă de niște „Ardeal”, și o
iau ca gloabele la pășunat
de pofte, din pusta lor spre
Terra Ultra Silvam -ul nos-
tru…

Din nou, prea politi-
cos, prea de prin sertarele
„diplomației” de vasal, al
nostru l-a îngânat pe sub
strune pe omolog să se
abțină, dacă se poate, de 
la comentarii „perioada
următoare”. Până trece ziua
de aniversare a Trianonu-
lui… L-a rugat acolo, între
pereții fără urechi de la

București, și trebuie să-l
credem pe cuvânt, dar nu
ca de la ministru la omolog,
ci din calitatea oficială nou
întronizată, de „colegul
meu”. Or, să-i spui „colegul
meu” celui care, nu ție îți
poartă sâmbetele (vorba
aceea, ești prea mic, fie și
pentru un omolog, stima-
bile!), ci țării tale, înseamnă
că nu te ard la inimă
potlogăriile ăstora, ci te
deranjează doar faptul că
mai trebuie să scrii, poate, o
notă în plus…

Sigur, argumentul
colegului de omolog, deși i-
am putea spune ungurului
ministru cu literă mare,
pentru ceea ce face el pen-
tru țara lui (și ce nu face al
nostru pentru noi), ar putea
sta în picioare, „diplomatic”,
măcar cât o iscălitură de
conveniență, „că România
dorește să evite deterio-
rarea relațiilor bilaterale”.
Dar ar fi trebuit să-l întrebe
pe „colegul”, Ungaria nu
dorește asta?… Abia apoi
să-și asume ceva ce toți
ceilalți iau în zeflemea…

Și cum de la prea
politicos (cu alții) la prea
fudul (cu noi) nu e nici
măcar o muchie de colț de
act „de convenire” (!), min-
istrul nostru, și doar

„colegul” nostru, că ăia nu-l
consideră așa, a punctat ca
reușită promisiunea ca „în
perioada imediat următoare
oficialii din Ungaria prezenți
pe teritoriul României să nu
facă declarații contrare”…
Reușită cu adevărat
excepțională, prin para-
digma abținerii de la
vărsatul de venin al „ofi-
cialilor din Ungaria prezenți
pe teritoriul României”… Cu
adnotarea pe care, dacă o
făcea direct în maghiară,
orice altceva nu mai conta,
cu portița lăsată exprimării
„suferinței” părții ungare, de
a trata ziua de 4 iunie drept
„aniversarea sau comemo-
rarea Trianon”… (Doamne
ferește să fi avut un astfel
de ministru semnatar de
vreun acord la vreun sfârșit
de război!).

Și, în final, nota de
(re)tuș a ungurului pentru
ministrul nostru de Externe,
invitația făcută de acesta ca
al nostru să facă „o vizită
oficială în Ungaria”. Că în
pusta lor nu te duci de capul
tău, neinvitat, nedeclarat,
neasumat și nereciclat „po-
litically correctness” pe vir-
gulele rămase neșterse…

●

Neghiobia din țara paradoxurilor...Neghiobia din țara paradoxurilor...

George
Petrovai

ȘȘtiam că România
este țara paradoxurilor, pe
care postdecembrismul le-a
ridicat la rangul de politică
națională: țară încă bogată și
cu cei mai mulți săraci lipiți
pământului din Uniunea
Europeană; nație cu impre-
sionante tradiții creștinești-
umanitare și cu cei
mai mulți tâlhari
nepocăiți/neîncarcerați la mia
de locuitori; statul cel mai
neputincios-caraghios din
marea familie europeană și
cu cei mai mulți funcționari
plătiți regește; societatea cea
mai apatico-resemnată de pe
bătrânul continent și cu cea
mai mare și mai penibilă den-
sitate patriotardă la suta de
alegători, care sunt sistem-
atic duși cu preșul 
de către politrucii necinstiți,
necalificați, lași, demagogi și
trădători.

Aparent, toată
această uriașă și
neîntreruptă mascaradă
postdecembristă nu are
nimic de-a  face cu 
planul moral-filosofic, în sen-
sul paradoxului gândirii
existanțialiste, paradox arătat
de filosoful danez Søren
Kirkegaard („Trebuie să uci-
dem speranța terestră, căci
numai atunci ne vom mântui
prin adevărata speranță”) și
„tradus” de Abert Camus prin

următoarea opinie despre
kafkianism în textul Speranța
și absurdul în opera lui Franz
Kafka din Apendix-ul la eseul
Mitul lui Sisif (RAO, Interna-
tional Publishing Company,
2001): „Trebuie să fi scris
Procesul pentru a putea să
scrii Castelul”...Dar românii
care și-au făcut școlile „pe
bune” și dovedesc cu fiecare
prilej (campanii electorale,
coterii politrucianiste, furturi
cu sacii, promisiuni cu carul
și reușite cu paharul) că țin
morțiș la fundamentalul drept
uman de a-și folosi propria
judecată, știu foarte bine că
reala prosperitate a unei nații
nu poate să provină din
șuteală, din sfidătoarea
nemuncă de felul „Cine
muncește n-are timp să facă
bani” sau din obligatoriul stat
în casă pe lunga perioadă a
pandemiei (pentru prima
dată în istorie, oamenii sunt
plătiți să stea acasă și să-i
lase pe păpușarii mondiali
să-și facă mendrele!), re-
spectiv din împrumuturi,
oricât ar fi de mici dobânzile
pe care jalnicul prim finanțist
Florin Cîțu se laudă că le-a
negociat, ci din rularea
majorității cetățenilor pe lini-
ile ferme ale credinței sincere
și ale educației temeinice.

Adică taman ceea ce
s-a făcut parțial (a se citi can-
titativ-nonvaloric în perioada
bolșevică) și ceea ce se face
de trei năucitoare decenii în
postdecembrism: cu ipocrita

modă a înmulțirii lăcașurilor
de cult tot mai sărace în
devoțiune, a prelaților
sodomiți și/sau corupți, re-
spectiv a manualelor doldora
de erori științifice și gramati-
cale; cu moda desființării
școlilor profesionale, dar și
cu cea a universităților
apărute ca ciupercile otrăvite
după ploaie (aproape toate
aceste „fabrici de diplome”
nu s-au înființat pentru
studenți și nevoile economiei
românești, ci pentru
trebuințele financiare ale
pretinșilor dascăli); și, de-
sigur, cu ultrapăgubitoarea
modă pentru țară de-a pro-
duce pe bandă rulantă
absolvenți  de licee și
facultăți inutile, în pofida fap-
tului că circa jumătate dintre
aceștia sunt analfabeți
funcționali - știu să citească,
dar habar n-au de înțelesul
celor citite, după cum habar
n-au de valorile moral-spiri-
tuale ale omenescului în gen-
eral, ale românismului în
special (onestitate, altruism,
simplitate, ospitalitate, dem-
nitate, respect față de Cre-
ator și vârstnici etc.).

Dimpotrivă, tocmai
astfel de loaze impertinente,
egoiste și cu pretenții
izvorâte din patalamalele ros-
tuite de părinți, sunt încura-
jate de societatea noastră
profund distorsionată
(instituții birocratice, educa-
tori nevrednici, părinți seduși
de bani și orgolii) să

întreprindă tot ce le stă în
putință (în limbaj ciocoiesc
asta se cheamă „a se des-
curca”), indiferent de cos-
turile moral-spirituale, pentru
a aduna putere nedemnă,
fală înjositoare și averi pe
care le mănâncă moliile efe-
merului.

Aceasta fiind starea
generalizată de lucruri
îngrețoșătoare din România
postdecembristă (legi făcute
de hoți pentru hoți, infractori
cățărați la butoanele puterii
decizionale în stat, zeci de
mii de neoameni, precum
politrucii, magistrații și or-
ganele forțelor represive, cu
lefuri nesimțite și pensii spe-
ciale de până la o sută de ori
mai mari ca veniturile mil-
ioanelor de oropsiți), aproape
toți locuitorii s-au obișnuit cu
atrocele gând că-i „rău cu
rău, da-i mai rău fără de rău”,
situație  propice ca „cei de
sus” să-și poată plimba
netulburați hoiturile în hâda
lor lume distopică și ca „cei
de jos” să aibă demonocrat-
ica șansă de-a deveni sclavi
moderni în fabricile și pe
plantațiile occidentalilor.Și
cum în actuala politică de la
noi corbii își scot ochii cel
mult de formă (cică rolul „de-
mocratic” al Opoziției este
acela de-a tot cârâi și, din
când în când, de-a înainta
câte o inutilă moțiune de
cenzură pentru cetățeanul de
rând), iată motivul pentru
care orbanienii, porecliți lib-

erali, nu numai că n-au nicio
strategie economică
postpandemică (investiții cu
cap întru demararea tuturor
sectoarelor de activitate) și
că nu s-au atins până în
prezent de veniturile curat
murdare ale potentaților din
statul la vedere și din cel
paralel (între timp, dinozaurii
de la sinistra noastră Curte
Constituțională au declarat
neconstituțional proiectul leg-
islativ al guvernanților de
desființare a veniturilor
nerușinate, problemă ce
putea fi rezolvată de orban-
ieni printr-o ordonanță de im-
pozitare a acestora), dar nici
nu se sinchisesc de faptul că
– după inactivitatea impusă
prin ordonanțe militare, la pa-
chet cu seceta și inflația –
majorarea pensiilor cu 10-15
la sută constituie o necesară
indexare, indiferent de par-
tidul aflat la putere.

Dimpotrivă, palavrag-
iul de Șică Mandolină a
apărut la tembelizor pentru a-
i anunța pe români că se vor
face analize și că da, pensiile
vor fi majorate, dar numai în
funcție de sustenabilitatea
economiei noastre muri-
bunde. În stilul lui găunos-in-
confundabil, firește c-a avut
mare grijă să nu avanseze
nicio dată și niciun procent.

●


