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Între trădare şi umilinţă…Între trădare şi umilinţă…

Cezar 
A. Mihalache

PPrivind felul în care
budaPonta se face preş în
faţa maghiarimii politice nu
mai este nevoie să te întrebi
„dacă” a trădat, ci vremea la
care a făcut acest lucru!
Pentru că, analizând com-
portamentul acestuia în ul-
timele luni, este inutil să ne
mai întrebăm „dacă”… Să
nu-i uităm făţărnicia de a fi
semnat un acord secret cu
UDMR pentru a menţine
formaţiunea la guvernare,
iscălind probabil pe aceaşi
mapă cu drafturi electorale
azvârlite alegătorilor, să nu
neglijăm felul în care i-a dus
de nas pe alegători, pe cei
fideli partidului ori cei „cap-
tivi” scopului de a-l înlătura
pe Traian Băsescu, sug-
erând prin intermediul unei
părţi a presei că doar
venirea lui în fruntea guver-
nului putea asigura alun-
garea UDMR-ului de la
guvernare, să nu dăm uitătii
mârşăvia de a-l fi sunat
chiar în seara victoriei
României anti-UDMR pe
şeful formaţiunii etnice pen-
tru a-i oferi un loc la bucate,
să nu-i iertăm obrăznicia de
a fi păstrat un cadru activ al
maghiarimii politice în Gu-
vern, prin menţinerea secre-
tarului de stat de la Educaţie
(fie şi în aparenta linie a
doua), ba încă în vremea în
care românii bugetari înce-
peau a fi disponibilizaţi doar
după câteva zile de la
aşezarea mamutului PSD
peste ţară… 

Tot acest comporta-
ment îndreptat împotriva
alegătorilor şi, în cele din
urmă, a ţării, dar și
străduinţa de a se fi pus sin-
gur în jug, fără a mima
măcar că a fost forțat să se
așeze acolo precum vita
damblagită prinsă pe la curţi
străine, îndreptăţeşte între-
barea pe care nu mai tre-
buie să o mascăm în
presupuneri privind starea
sa de moralitate. 

Oare ce datorează
budaPonta UDMR-ului şi,
mai ales, de când rupe
bilete la loja influenţei 
în favoarea maghiariamii
politice?

Că joacă obligat
acest rol de travestit pus în
slujba ţării, arătându-se
măcinat de grija stării

naţiuni, dar nu pentru a
creşte nivelul de trai al
românilor simpli, ci pentru a
avea grijă să nu scape care-
cumva puterii fărâme de
subzistenţă netaxate fiscal,
a devenit evident în clipa în
care, în pofida „anteceden-
telor” de a fi lins sub talpa
ungurească mai abitir decât
maghiariamea politică
tocmită pentru acest lucru, l-
a cooptat în echipa sa pe
detractorul dintâi al
României.

Or, cum să nu faci
legătura între vocalizele pu-
berului întârziat politic de a
impune regionalizarea şi
gestul de a-l fi adus în

echipa lui pe negaţionistul
Ghyorghy Frundo? Pentru
că, da, românii sunt
catalogaţi ca negaţionişti
dacă încearcă să judece
evidenţe zdrobitoare, ba şi
împachetaţi în amenzile
consiliilor de (anti)discrim-
inare, dar cei ce neagă fu-
damentele Statului Român
sunt puşi șa loc de cinste în
sfera decezională a Statului
Român!

Şi poate am fi făcut
iarăşi greşeala de a crede
că  alegerea premierului a
fost doar urmarea unei
erate în felul lui de a judeca
ori o consecinţă a
supraestimării deciziilor sale
de Ponthausen fără blazon
dacă gestul numirii lui
Frundo nu ar fi venit chiar
după ce acesta ne-a mai
desfiinţat o dată în presa de
la Budapesta.

Acolo, într-un mesaj,
nici mascat, nici strecurat ca
răvaş în kurtoskolacs-ul
roluit a regionalizare (de
care şi Ponta pare a fi prins
drag aidoma şefului de la
Cotroceni), Frundo ne-a mai
batjocorit o dată: România
nu este stat naţional! Iar

pentru ca umilirea să fie şi
mai seacă la inima norodu-
lui, a accentuat adevărata
ierarhie din Guvernul
României, subliniind, într-un
mesaj provocator evident,
că premierul va fi şi cel ce îl
va şterge pe picioare după
cerdaşul antinaţional. Și
asta pentru că Victor Ponta
i-a cerut să-i fie consilier
tocmai pentru că „a rămas
fidel credinţei şi principiilor”
sale şi „nu pentru a renunţa
la ceva” (recte opiniile
negaţioniste).

Şi este cu adevărat
cea mai ruşinoasă palmă
primită de un oficial român,
fie el şi prins la oliţa de

noapte a maghiarimii
politice. Acolo unde Frundo
se şterge, ba încă în incinta
budaPontei, în locul în care
au șezut pe carne stricată
strămoşii lui nomazi.

●

Dottore!Dottore!

Victor
Nafiru

PPolitica este locul în
care adesea se petrec lucrurile
cele mai scandaloase cu
putinţă. Un om zdravăn la minte
nu-şi poate imagina un astfel de
loc, unde intriga şi şantajul,
corupţia îşi dau mâna, iar
credinţa şi principiile sunt
noţiuni abstracte, necunoscute.
Totodată, politica este arta de a
te preface că îţi pasă de cei
care te votează, dar în fapt, să
nu te doară nici în cot de cei
care îşi legă speranţele de tine.
„Politica se presupune a fi, ca şi
vechime, cea de-a doua
meserie din lume. Am ajuns să
îmi dau seama că se aseamănă
foarte multă cu cea dintâi“,
spunea fostul preşedinte amer-
ican, Ronald Reagan.

Dintotdeauna, arma
forte îndreptată împotriva ad-
versarilor s-a dovedit a fi
şantajul. În diferitele etape de
dezvoltare ale societăţii, politi-
cienii erau târâţi în scandaluri
amoroase, în cele de trafic de
influenţă, droguri sau arme,
pentru a li se pune capăt as-
censiunii şi chiar carierei. Era
suficient să apară în presă o
informaţie legată de un anumit
candidat la Congres, ca să nu
mai vorbim de cei ce se visau la
Casa Albă, ca totul să se
prăbuşească precum un castel
de nisip.

De ceva vreme, în
România lui Băsescu a apărut o
formă de şantaj aproape
necunoscută în Occident: pla-
giatul. După 1990, cea mai
mare parte a politicienilor noştri
au ajuns doctori în domenii din-
tre cele mai diverse. Multe din-
tre ele nu au nimic în comun cu
profesia de bază a
colecţionarului de titluri acade-
mice. Spre exemplu, acesta a
absolvit TCM-ul, din cadrul unei

facultăţi tehnice, chimia sau viti-
cultura, ca specializare a Insti-
tutului Agronomic, dar şi-a luat
doctoratul în ştiinţe militare sau
în servicii secrete. În cazul de
faţă nu ne interesează care este
legătura dintre coada vacii şi
prefectură, şi nici faptul că în
ziua de azi dacă nu ai master-
atul şi doctoratul nu poţi să faci
un curs de calificare de bucătar,
brutar ori cofetar.

Problema se pune
când ajunge, poate este impro-
priu spus, să-şi ia nasul la
purtare, să aspire la mai mult
decât îi este îngăduit. Atunci, ca
un făcut, se găseşte cineva să-
i spună că în lucrarea lui de
doctorat s-a strecurat un rând, o
frază sau câteva virgule identice
cu cele dintr-o lucrare publicată
înaintea lui de altcineva. Nu ştiu
cum se face că, atâta timp cât
îşi vede liniştit de treaba lui, nu
este curios din fire, nu întreabă
în stânga şi în dreapta de ce
unii şi aceiaşi sunt mereu dea-
supra, e bine. Nimeni nu are tre-
aba lui. În momentul în care
sare calul, acel cineva îi arată
pisica, după modelul devenit
clasic de acuma, cu cele două
personaje celebre, Traian
Băsescu şi Victor Ponta.

Cum nimic nu este
întâmplător, directorul adjunct al
Institutului Cultural Român, Fil-
iala Transilvania, este şi el sus-
pectat de plagiat. Şantajul
funcţionează perfect şi la numiri
politice în guvern. Spre exem-
plu, din zona noastră, a Banatu-
lui de Munte, unul-doi politicieni
s-ar fi încumetat să ajungă să
conducă ţara de la Bucureşti
numai că, cineva, mereu
acelaşi, cică, le-ar fi transmis să
stea liniştiţi în băncile lor, un
mesaj însoţit de binecunoscutul
apelativ „Dottore“. Şi s-au po-
tolit. Cel puţin până când acel
cineva este pe funcţia de pe
care taie şi spânzură.

●

De-ar ști Eminescu, Domnul...De-ar ști Eminescu, Domnul...

De ar ști din ceruri însuși
Zeul zeilor, Poetul

Ce s-a înecat în plânsu-și
Murind an de an cu-ncetul,

Că muri-va și credința
Milioanelor de Tise

Care-au înecat credința
Dintre maluri interzise,

De ar ști din ape-amare
Sparte-n ale vremii valuri,

Însuși el Poetul care
A tras poduri peste maluri,

Că murind cu picătura
An de an în zbor de fluturi

Va pieri și legătura
Milioanelor de Pruturi,

Romeo Tarhon

De ar ști din lumi apuse
Dincolo de-această lume

A trădărilor nespuse
Și-a regretelor postume,

Că-n al dramelor registru
El, Poetul, figurează

Peste maluri largi de Nistru
Doar ca o plăpândă rază,

De-ar ști Eminescu, Domnul
Ce-a turnat din slove arme,

Că se nasc monștri din somnul
Națiunii care doarme,

S-ar trezi din lunga-i moarte
Cât o Dunăre și-o mare

Și-ar uni din maluri sparte
Sfânta Românie Mare.
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Mihai Eminescu în viziunea lui Elie (Miron) CristeaMihai Eminescu în viziunea lui Elie (Miron) Cristea

Ilie
Șandru

IIstoria literară a con-
semnat un adevăr indubitabil:
asupra lui Mihai Eminescu, cu
peisajele sale şi cu oamenii
săi, Arealul a exercitat o
influenţă binefăcatoare, jucând
un rol deosebit de important
cel puţin asupra unei părţi a
operei eminesciene. 

Să nu-l uităm, în
primul rând, pe Aron Pumnul,
revoluţionarul paşoptist din
Ardeal, ajuns profesor la
Cernăuţi, care l-a găzduit o
vreme în casa sa, punându-i în
mână cele şase volume ale
,,Lepturariului rumânesc cules
den scriptori rumâni”, de-
schizându-i astfel noi orizonturi
spre cultură. Să nu-l uităm nici
pe Iosif Vulcan, ,,naşul său lit-
erar”, cel ce i-a deschis
paginile revistei ,,Familia”, în
care i-a publicat prima poezie,
,,De-aş avea” (nr.6 din 25 feb-
ruarie/9 martie1866) şi i-a
schimbat numele din Eminovici
în Eminescu. ,,Autorul n-a
protestat, ba a adoptat însuşi
acest nume, şi semna aşa apoi
toate poeziile şi scrierile sale
de viitor”.(M.Eminescu-Opere
alese vol. I, pag. 261). Să nu-i
uităm nici pe cei mai buni şi
mai apropiaţi prieteni ai săi:
Ioan Slavici, Miron Pompiliu si
chiar Ion Creangă(tot cu
rădăcini ardeleneşti), dar nici
pe dragostea sa neîmplinită,
rămasă în eternitate ca un sim-

bol al legăturii dintre Poet şi o
femeie, Veronica Micle,
ardeleancă, din Năsăud.

Asadar, nu a fost deloc
o întâmplare că tânărul absolv-
ent al Facultăţii de litere şi filo-
zofie a Universităţii Regale din
Budapesta şi-a ales ca subiect
al tezei sale de doctorat ,,Mihai
Eminescu: viaţa şi opera –
studiu asupra unor creaţii mai
noi din literatura română”,
susţinută, în limba maghiară, la
Budapesta, în 1895. Motivele
alegerii acesteia au fost mai
multe. În primul rând, la nivelul
cunoştinţelor de atunci, se
ştiau destul de puţine lucruri
despre Eminescu, acestea re-
ducându-se la cele câteva arti-
cole ale lui Titu Maiorescu şi
volumul de ,,Poezii” îngrijit tot
de Maiorescu, în 1884. 

În al doilea rând, cu
siguranţă, tânărul Elie Cristea
şi-a exprimat, prin intermediul
operei eminesciene, mândria
naţională, făcându-şi un titlu de
glorie că aparţine aceluiaşi
neam, care  a dat literaturii eu-
ropene şi chiar mondiale un
poet de talia lui Mihai Emi-
nescu. În sfârşit, Elie Cristea a
dorit să informeze elita
intelectuală din Budapesta
asupra operei unui poet de
geniu al literaturii române, care
se ridica, prin valoarea artistică
a operei sale la nivelul marilor
poeţi europeni.

Iată de ce contribuţia
lui Elie Cristea la cunoaşterea
personalităţii şi operei lui Mihai
Eminescu, la puţini ani după
dispariţia pământeană a aces-

tuia, este una fundamentală.
Mitropolitul Ardealului, Antonie
Plămădeală, trecut la cele
veşnice, a sesizat, pe bună
dreptate: ,,Tânărului Elie
Cristea trebuie deci să i se
recunoască meritul celei dintâi
exegeze adevărate a operei
eminesciene”. 

Antonie Plămădeală
aduce si argumente serioase
în acest sens: ,,Deşi este
vorba de o disertaţie
academică supusă unor reguli
cu privire la întindere, autorul
reuseşte totuşi să prindă toate
marile coordonate ale creaţiei
eminesciene: limba cronicar-
ilor, limba cărţilor bisericeşti,
poezia populară”. De aceea
Cristea ,,pătrunde în tehnica
cuvintelor noi şi încearcă să
stabilească o înrâurire asupra
sa din partea literaturii ger-
mane”. Concluzia lui Elie
Cristea este clara: ,,Dacă n-ar
fi fost bolnav, dacă n-ar fi avut
decepţii şi dacă nu s-ar fi întâl-
nit cu Schopenhauer şi cu bud-
ismul, Eminescu ar fi putut 
fi pentru români ceea 
ce este Dante pentru italieni”
(A.Plămădeală – Pagini dintr-o
arhivă inedita, Ed. Minerva,
Bucureşti, 1984, pag.VIII-IX).

Din păcate, nici acum,
după 160 de ani de la naşterea
poetului naţional Mihai Emi-
nescu, istoria şi critica literară
contemporană nu aminteşte de
această primă exegeză
completă despre viaţa şi opera
lui Mihai Eminescu. Doar
Elena Stan aminteşte că lu-
crarea lui Elie Cristea ,,este

prima monografie în
adevăratul sens al cuvântului
asupra lui Eminescu”(Elena
Stan-,,Poezia lui Mihai Emi-
nescu în Transilvania, 1966,
pag. 117). Iar ceva mai târziu,
Gheroghe Bulgăr constata că
Elie Cristea ,,dovedeşte pasi-
une literara, erudiţie de istoric
al culturilor, capacitate critică
remarcabilă (…) bune
informaţii asupra drumului atât
de sinuos al marelui poet”(Gh.
Bulgăr – ,,O carte uitată despre
Eminescu, studiul teologului
Elie Cristea, din 1895, în
,,Telegraful Român” nr. 25-26,
din 1981).

Aceasta în ciuda fap-
tului că istoria şi critica literară
contemporană au acceptat si
chiar au preluat multe din ideile
pe care le-a lansat Elie Cristea,
precum: ,,şcoala in care s-a
format Eminescu a fost poezia
populară, simplă, sincera,
naturală, plină de învăţăminte”
(poezia de inspiraţie folclorică
şi chiar poezia filozofică);
,,spiritul critic al poetului”
(poezia socială); ,,spiritul
satiric şi zeflemitor faţă de
poezia fără conţinut, lipsită de
ideal şi scrisă într-un limbaj
stâlcit”(poezia socială şi
filozofică), ca şi influenţa
schopenhaureană, care a de-
venit ,,hrana sufletească pen-
tru inima lui indoielnică”, astfel
că ,,Eminescu s-a întors acasă
afectat de filozofia lui
Schopenhauer, de care până
la moarte n-a mai scăpat de
influenţa ei”. De asemenea, se
acceptă prezenţa sentimentu-

lui patriotic, în multe dintre
poeziile eminesciene (Excepţie
face, intre alţii, H.Patapievici –
care în nici un caz nu poate fi
socotit critic si istoric literar, ci
doar unul dintre ,,omuleţii pati-
bulari”, care a avut neruşinarea
de a-l numi pe marele poet
,,cadavrul nostru din debara”!),
,,numai că poetul nu strigă in
gura mare că îşi iubeşte ţara,
fiindcă nu a fost autor de vorbe
goale. În schimb, el s-a străduit
din tot sufletul pentru progresul
poporului său, pe care îl iubea
cu o dragoste nemărginită(…)
Există oare în toată lirica
românească o poezie care să
se compare cu ,,Doina” lui Em-
inescu”?…,,Pot spune cu tărie
că nu”! (…) ,,Care român nu
cunoaşte acest poem, cine nu
l-a admirat şi nu s-a simţit
însufleţit, citindu-l”.

Concluzia finală la
care ajunge Elie Cristea este
cât se poate de adevărata şi
chiar actuală: ,,Prin el, poezia
a urcat pe cele mai înalte culmi
ale acestui veac. Genialitatea
şi talentul artistic deosebit l-au
aşezat pe un loc demn, în rân-
dul celor mai mari poeţi. Poetul
francez Hertrat B.J. a spus:
,,Dacă Eminescu ar fi scris în
limba franceză ar fi fost cel mai
mare poet al epocii, al acestui
secol”(Elie Cristea – Viaţa şi
opera lui Mihai Eminescu, edi-
tie îngrijită, prefațată și
postfațată de Ilie Sandru , Ed.
Tipographic, M. Ciuc, 2000,
pag. 124) .

●

Cugetări pentru „liber-cugetători”Cugetări pentru „liber-cugetători”

Corneliu
Sâmpălean

„L„Liber-cugetători“ se
numeau filozofii deişti din 
secolele XVII-XVIII care
recunoşteau că Universul a
fost creat de Dumnezeu, dar
negau intervenţia Lui în
funcţionarea naturii şi în viaţa
societăţii, precum şi întruparea
Sa în Iisus Hristos. Deşi Sfân-
tul Apostol Ioan a spus că
„oricine tăgăduieşte pe Fiul nu
are nici pe Tatăl“ (Ep. I- 2, 22),
deiştii nu se considerau atei.
Libertatea pe care şi-o asumau
era doar faţă de diversele
curente teologice, faţă de con-
fesiunile religioase, nicidecum
faţă de Dumnezeu. Astăzi,
„liber-cugetători“ îşi spun ateii
(cei mai mulţi nici nu cunosc
originea sintagmei). Nu numai
pentru că sună mai frumos,
ateu însemnând  „a nu avea
nici un Dumnezeu“, ci şi   pen-
tru  că au impresia  şi pretenţia
că necredinţa lor este dovada
unei gândiri raţionale, a unei
inteligenţe superioare. 

Am cunoscut chiar şi
atei cu puţini ani de şcoală la
bază, ce se conside-
rau     deasupra intelectua-
lilor credincioşi, arătându-se
nedumeriţi, „cum de nişte oa-
meni care au învăţat atâta
carte cred în astfel de
basme?“. Unii nu ştiu nimic de-
spre religie, despre Dum-
nezeu, nici măcar ce spune
„ateismul (pretins) ştiintific“ -

marxismul, dar sunt convinşi
că ştiinţa a dovedit de mult că
nu există Dumnezeu.

Şi totuşi, poate un om
de ştiinţă, cinstit şi lucid, să
afirme că prin cunoaşterea
alcătuirii atomice a materiei, a
legilor după care atomii se
leagă în fel şi chip între ei pen-
tru a lua fiinţă fascinanta
bogăţie de forme ale naturii că,
putând cunoaşte şi chiar
măsura forţele ce
interacţionează pentru a păstra
atât coeziunea internă a atom-
ilor, cât şi pe aceea a formelor
alcătuite din ei, întreb: poate,
aşadar, un om de ştiinţă, cinstit
şi lucid, să afirme că ştiind
toate acestea ştie implicit şi
cine, când, cum şi de ce le-a
făcut pe toate câte sunt? Toc-
mai pentru că ştim câtă ştiinţă
este înglobată în natură, cât de
înţelept este organizată, cu
câtă precizie funcţionează
(fiind încă departe de a şti
totul), că spre deosebire de
orice altă vieţuitoare de pe
pământ numai omul, fiindcă
este o fiinţă raţională, poate fi
conştient de toate acestea,
omul de ştiinţă onest
recunoaşte că toate câte sunt
constituie Creaţia lui Dum-
nezeu.

Părerea ateilor că Uni-
versul a apărut întâmplător (la
hazard), din nimic, fără cauză,
fără scop, că viul a apărut 
din neviu, că inteligenţa
(reprezentată de om) a apărut
(după evoluţionişti) ultima pe
„scara evoluţiei“, după ce toate

celelalte fuseseră atât de in-
teligent făcute, că haosul a
generat lege şi ordine este
total lipsită de logică. În cel mai
fericit caz conţine o logică
întoarsă pe dos. Cu atât mai
mult cu cât mă gândesc că
omul, pe baza descoperirii şi
înţelegerii unei părticele din
ştiinţa încorporată în  Univers
a reuşit să realizeze aceste
„copii imperfecte după natură“,
cum numea Petre Ţutea
aparatele şi maşinăriile pe care
le cunoaştem. Căci oricât de
sofisticate sunt, oricât se vor
perfecţiona în viitor, totdeauna
vor fi inferioare faţă şi de cel
mai mic şi mai simplu organ-
ism viu.

De ce „inteligenta“
natură, care a fost capabilă să
se „autocreeze“, care l-a făcut
şi pe om, după cum susţin
materialiştii, nu este totuşi în
stare să facă un tranzistor?
Sau măcar o ligură de lemn ori
un vas de lut? Nu tocmai pen-
tru că până şi pentru realizarea
unor asemenea fleacuri este
necesară existenţa unei fiinţe
inteligente? Şi vreţi, „cărturari
şi farisei făţarnici“, „călăuze
oarbe, care strecuraţi ţânţarul
şi înghiţiţi cămila“ să cred că
Universul nu a avut nevoie de
un CREATOR? Ce aţi spune
despre cineva care,
cunoscând toate piesele ce
alcătuiesc un automobil (luat
ca sistem), rolul fiecăreia, cum
conlucrează pentru ca
maşinaria să funcţioneze şi
care, cunoscând totodată şi

toată ştiinţa înglobată în el
(fizică, chimie, matematică), ar
susţine că pe baza acestor
cunoştinte poate deduce cine,
când şi cum a inventat auto-
mobilul? Pe deasupra ar
pretinde că poate deduce şi
numele proprietarului, al
proiectantului, precum şi
tehnologia folosită la realizarea
unui automobil pe care i- l-aţi
da spre cercetare? L-aţi
crede? Atunci cum pot fi crezuţi
acei oameni de ştiinţă, de rea-
credinţă, care exact aşa
procedează în cazul Universu-
lui. Deşi nici unul nu poate
demonstra că a descoperit în
atomi, în gene ori în planete o
cât de mică informaţie despre
modul în care a apărut Univer-
sul. Nu pot face decât ipoteze -
speculaţii. 

Între ştiinţă şi credinţa
în Dumnezeu nu există şi nici
nu poate exista  vreo dispută.
Este o falsă problemă, creată
artificial, existentă doar în
minţile ateilor. Toate
cunoştinţele ştiinţifice ale
umanităţii nu sunt produse ale
minţilor oamenilor de ştiinţă ci,
au fost dobândite în urma
cercetării modului în care este
alcătuită şi funcţionează
natura. Ele sunt deci, de-
scoperiri ale acestora şi
reprezintă doar o fărâmiţă din
ştiinţa Creatorului. Aşa se face
că toate încercările unor oa-
meni de ştiinţă de a explica
„ştiinţific” minunile lui Dum-
nezeu, ale lui Iisus şi ale
Sfinţilor au eşuat totdeauna.

Eşecuri pe care, fără jenă, le
folosesc ca argumente pentru
negarea veridicităţii minunilor.
Ei au încercat şi încearcă să le
explice prin ştiinţa pe care o
deţine omul în prezent. Or,
acestea au fost făcute cu
aceea a Deţinătorului atoată
ştiinţa la care, omul, nu nu are
încă, sau nu va avea niciodată
acces. Pretenţia evidentă a
acelor oameni de ştiinţă de a fi
ajuns la apogeul cunoaştrii
denotă trufie şi lipsă de lucidi-
tate.  Ateii consideră credinţa
în Dumnezeu o prejudecată.
De fapt ateismul lor nu este
altceva decât o  prejudecată.
Pentru unii, insuşi  cuvântul
“prejudecata” este doar o
prejudecata (fie nu au deschis
niciodată un dicţionar, fie nu au
înţeles definiţia). 

Foarte mulţi atei
consideră drept fanatism chiar
şi simplul fapt de a crede în
Dumnezeu. Dar fanatismul
ateilor militanţi rivalizează cu
acela al fundamentaliştilor is-
lamici. Pretind  că sunt
apărători ai libertaţii de
conştiinţă dar, se străduiesc ca
şcoala să nu mai ofere elevilor
şi concepţia creştină despre
lume ci, ca în vremea când so-
cietatea noastră se afla sub
ocupaţie comunistă, elevii să
fie îndoctrinaţi doar cu concep-
tia ateist (pretins) ştiinţifică,
adică, materialist-dialectică.
Concepţie, care stă la baza
ideologioei comuniste – marx-
ism-leninismul.

●
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Politică și delicatesuri lingvisticePolitică și delicatesuri lingvistice

Aurel
Brumă

CConform spuselor
unui distins individ prin cei
2,03 m înălțime, e mult mai
bine să-ți pui mâinile în cap
decât palmele pe piept, deși
pieptul de pui, spre exem-
plu,  din motiv de scumpire
a gazelor și-a dezoxat
prețul, de parcă  i s-ar fi im-
plementat silicon ca în
prima pagină a tabloidului
cam-cam. În rest e bine, că-
i frig și ninge, fenomene in-
existente în pustiul african,
de unde și provine expresia
ducă-se pe pustii, tradusă la
noi total inadecvat ca
blestem. Acest ducă-se pe
pustii  coboară vertiginos
rata de încredere față de
parlament,  guvern și par-
tidele tot mai monolite, de
unde și obligația lingvistică
a administrației publice
centrale de a o scoate din
vocabular prin intermediul
academiei sau măcar a unei
ordonanțe, dacă se mai
poartă așa ceva la trupele
noastre tot mai speciale prin
diminuare.  Expresia desta-
bilizatoare intervine tocmai
acum când suntem anunțați
că trecem la o nouă etapă,
de la bine la binișor, ultimul
cuvânt fiind un diminutiv, un

epitet, o formă subliminală
dar intensă de apreciere,
cum o declarație de
dragoste de mamă sau, din
economie, parțial de mamă.

După multe și
neonora(n)te promisiuni, ac-
tualul guvern a pus tunurile
pe cei de sug globulele roșii

din bugetul patriei, recon-
siderând raportul salarial
atât de mult apreciat și de
înaintașii de dinainte de 89,
cel de 1 la 3, dintre salariul
minim și cel maxim. Prop-
unerea a fost entuziast
primită prin ropote și
descărcări energetice în
stare să redreseze pierder-
ile din hidrocentrale, entuzi-
asmul șefilor de regii, al
consilierilor foarte speciali și

al directorilor generali sau
colonei, inclusiv al parla-
mentarilor (care tot de la
țâța bugetului public se
alăptează) arărând schim-
barea totală de atitudine, de
morală, de, conform unei
alte expresii mai puțin
uzitată (ca să nu se con-

sume): haida-de!

Glisând printre denivelările
de buget, discipolul nepotu-
lui universitar al mătușei
Tamara a descoperit ce n-
au avut ochi să vadă ăilalți
nenorociți din guvernările
anter ioare:alba-neagra
înavuțirii de speriat 
prin ruleta reconstituirii
proprietăților private (că la
privatizările frauduloase nu

s-a făcut vorbire din clauze
mult mai obiective și
nepașnice, că acolo s-au
tras tunuri și posibil să fi
rămas și ceva amuniție ne-
explodată, de unde și peri-
colul irefutabil).  Că de unde
până unde și pe bune se ex-
prima cel cu cuțitul pe coliva
guvernamentală, au ajuns
unii să-și tragă proprietăți
prin tribunale și judecătorii
deși nu au  bob de ADN sau
o dâră de ceva (cum la di-
hori) care să le certifice
dreptul efectiv de proprietari
ca moștenitori direcți? Ăia
se bat pe acte luate  de la
tot soiul de fraieri și, fără să
fie nici urmași, nici
moștenitori ci doar niște tro-
cari de zeama cucului îi vezi
că azi-mâine-poimâine se
umplu de moșii, palaturi și
alte case boierești de care,
dacă ăia de-au tocat timp și
bani prin parlament de-a
lulea aveau și minte să facă
legi, golanii ăștia nici cu
ideea nu s-ar fi atins de așa
pricopseală. Și aici aproape
că mi-a venit să-l pup pe
simpaticul premier dacă nu
m-ar fi speriat pupatul de la
mafioți, semnul de pa și
pusi! Aș fi făcut și asta dar
tocmai atunci vorbitorul a
făcut o pauză adâncă de
câțiva metri semn că se
gândea la ceva ce trebuie

neapărat tăcut. Sărăcuțul,
dacă a bătut palma, cum zic
unii, cu ducă-se pe pustii,
descoperise subit că în tri-
unghiul așa ziselor bermude
secuiești nu fuse nici
Groapa Marianelor nici a
Ilenelor, și chiar de-ar fi fost,
n-aveau cum s-o umple ăi
de zbenguie steaguri de alte
culori aducând cu roabele,
cu tăgârțele atâta lut natal
din pusta panonică. Și s-ar
fi dat cu capul de ceva dar îl
împiedeca cravata de sub
discursul tricolor.

În rest totul e bine
iar pensionarii debranșați se
bucură de liberul de
circulație urbană (pe unde
e) care le asigură căldura
motorizată pe traseul
fiecărei zile- lumină. Și încă
respiră, se mișcă, refuză să
dea colțul deși în raport cu
cheltuielile pe salariați trag
țara înapoi tocmai când ea
merge cu pași viguroși
înainte, acolo unde, Dum-
nezeu știe ce ne mai
așteaptă!

●

Dar cu bietele animale devotate omului, ce aveți, bestiilor?Dar cu bietele animale devotate omului, ce aveți, bestiilor?

Romeo
Tarhon

NNu este destul că de
23 de ani majoritatea
românilor sunt supuși
exterminării prin sărăcie, prin
înfometare și consumul de al-
imente cu o încărcătură
inimaginabilă de înlocuitori și
aditivi de origine chimică fatal
de nocivi, prin restricții severe
la condițiile minimale de con-
fort din cauza costurilor
cumplite, sufocante ale
utilităților, prin medicamentele
atât de scumpe dar toxice,
otrăvitoare, contrafăcute, prin
servicii medicale care îți
garantează moartea și nu
viața, prin stresul grijii zilei de
azi și mâine cauzat de
nesiguranța vieții, a locului de
muncă și mizerabilului salariu,
a amărâtei de pensii sau aju-
tor social, a imposibilității de a
face față dărilor, birurilor și
ratelor la bănci, ceea ce ridică
până la paroxism stresul prin
spaima pierderii locuinței prin
execuție silită de către lupii
firmelor recuperatoare...

Mă întreb: oare câte
victime a făcut numai sistemul
bancar, câte vieți a curmat prin
sinucidere, prin pierderea
bunurilor și locuințelor și
degradarea subită a vieții
sărmanilor români îndemnați
la televizor, prin 2006-2007,
chiar de către președintele
Băsescu (ce comisioane și-o fi
luat de la bănci!), să ia cât mai

multe credite cu buletinul sau
ipotecare. Rușine lui, dar și
guvernatorului pe viață al
băncii naționale, prim-
miniștrilor, guvernanților, par-
lamentarilor, aleșilor și
culeșilor din toate structurile
de decizie, întregii tagme
politice, liderilor sindicali
mafiotizați, trusturilor de presă
și prestatorilor mediatici
corupți și cumpărați, intelectu-
alilor, scriitorilor, universitarilor,
clericilor, artiștilor și tuturor
personajelor responsabile de
pasivitate, de atitudine com-
plice, de meschinizare prin ob-
sesia agonisirii pentru sine și
prin indiferența la chinurile
grosului populației pândite de
moartea provocată printr-un
genocid lent, ocult, pervers...

Că omul își face sieși
rău, că omul degradează omul
și îl ucide și îl fură și îl
bestializează la cote nemaiîn-
tâlnite în istoria omenirii, iar la
noi, la români, cu o incredibil
de mare criminalitate, semn al
sărăciei și promiscuității gen-
eralizate, poate ar fi de înțeles
și explicat uitându-ne în urmă
la atrocitățile săvârșie de om
împotriva omului, încă din an-
tichitate și până în prezentul
dezastruos, omenirea find
decimată dintotdeauna de
către fel și fel de clone de-
mente ale unui Hitler, Stalin ori
ai altor criminali în masă...
Dar, aici, la noi, pe me-
leagurile noastre mioritice, de
ce trebuie să se întâmple nu
doar astfel de crime și

suferințe ale omului împotriva
semenilor de o limbă și de un
sânge, ci și acte de cruzime,
de violență împotriva bietelor
animale atât de devotate și
folositoare omului?

Vă imaginați, pre-
supun, că urmează să iau în
coarnele cuvintelor incrimina-
toare partidele de vânătoare
de mistreți și pe magnatul Ion
Țiriac, un model sadea de
profitor al sistemului care
ucide românii de 23 de ani, bi-
ologic și moral. Dar nu la
masacrarea unor mistreți
crescuți spre a fi sacrificați mai
aristocratic decât milioanele
de porci, vite, păsări și alte
vietăți destinate nesătulelor
noastre burți mă voi referi și
nu la astfel de ”ucigași” cu
gulere albe...

Ci la comportamentul
imbecil și bestial al unor sluji-
tori ai patrimoniului silvic, 
care, probabil excitați de
împușcarea a bieților mistreți,
reușesc să îi oripileze pe
puținii români care au aflat
prin diferite canale mediatice,
ca pe o știre banală, ce s-a în-
tâmplat recent, în ziua de 9
ianuarie 2013, undeva într-o
pădure aparținând ocolului sil-
vic Mănăstirea Cașin din
județul Bacău.

Iată incredibila știre
pe scurt: câțiva slujbași ai
ocolului silvic amintit, treceau
printr-o pădure unde păștea
legal(!) o turmă de oi păzite de
mai mulți câini ciobănești aut-
entici, de rasă, în prezența

ciobanului însoțit de un
băietan de 11 ani.

Angajații ocolului au
pus ochii pe câinii ciobanului
decretând: ”Buni de
împușcat”! Pentru distracție,
desigur... Mai zelos, unul din-
tre ”țiriaci”, pe nume Varlan (
nume monahic...) a tras un foc
în aer și alte patru focuri în
câini, sub ochii înspăimântați
ai ciobanului și copilului, ei
îșiși amenințați cu arma,
înjurați și somați să nu divulge
ceea ce vedeau în vreme ce
țipau din răsputeri cerșind în-
durare pentru ei și animale. Au
căzut la datoria lor câinească
de onoare, secerați de
gloanțele bestiei încurajate de
către co-bestiile amuzate, o
frumusețe de ciobănesc cau-
cazian și un superb ciobănesc
asiatic, ceilalți apucând să
fugă după focul tras în aer cu
scopul de a-i risipi spre a fi
luați în cătarea puștii. Doar
disperarea din glas și lacrimile
din ochii ciobanului, dar mai
ale curajul nebun, superb de
nebun, al copilului care și-a
pus trupșorul drept scut în fața
patrupedelor, a salvat ceilalți
câini care au apucat să fugă.

Nu știu de ce, acum
când relatez această nemerni-
cie, mi-am adus aminte reflex
de copiii pe care i-am văzut în
Piața Universității în seara zilei
de 21 dec.1989, punându-și,
cu același curaj inconștient,
sau poate prea conștient,
trupurile firave și mărunțele,
drept scuturi vii între mulțimea

civilă de adulți și tineri și
mulțimea de trăgători militari.
Am aflat această nemernicie
de pe facebook, de la Ingrid
Baciu care a aflat de la An-
dreea Bizon (ambele având
parcă nume predestinate ati-
tudinii care le face cinste),
care au aflat de la alte per-
soane și transmit cât mai mul-
tor persoane întâmplarea
difuzată ca fapt divers de
ProT, Kanal D și un ziar local
din Bacău. Revoltată și
devastată, Ingrid Baciu a po-
stat un scurt text despre cele
petrecute, pe pagina ziarului
Națiunea de pe această rețea
de socializare, rugând să fie
mediatizat acest episod incal-
ificabil în vederea sesizării
autorităților. Impresionat,
mișcat până la lacrimi, m-am
conformat. Somăm toate
autoritățile, de la Parchet și
Poliție până la organismele 
de protecție a animalelor,
direcțiile sanitar-veterinare, di-
rectorii ocolului silvic din
Mănăstirea Cașin și din cele-
lalte instituții silvice din județ și
din întreaga țară, să con-
damne exemplar făptașii pe
care îi întreb cu mânie: Dar cu
bietele animale devotate omu-
lui, ce aveți, bestiilor?

●
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Clovnii noului regim – de la turnători la „răspândaci”Clovnii noului regim – de la turnători la „răspândaci”

Cezar 
A. Mihalache

NNu mai vorbim doar de
simple nuanţe… De tendinţe
izolate de manifestare a
despotismului. Ele au fiinţat in-
dependent într-un exerciţiu de
verificare a nivelului de su-
portabilitate a societăţii în
primul mandat al actualei ocâr-
muiri. Acum, însă, despotismul
și-a canalizat sursele răului. Se
manifestă, deloc aleatoriu, la
nivelul a tot mai multe structuri
de leadership pentru a putea
cuprinde între cleştii impunerii,
când va fi deja prea tărziu pen-
tru noi să mai facem ceva, în-
treaga societate. Pentru că
mamutul cu picioare de lut nu
a fost nici o clipă adormit. A
stat în „conservare” (ca orice
conservă tactică cu delicatese
pentru motanii tunători) iar
acum a început să-şi târească
leşul pofticios de putere prin
vitrina în care oamenii l-au
aşezat ca pe un totem pentru
alungat molima portocalie.
Acolo, unde deşi era clar că nu
avea cum să încape
dimpreună cu pretendenții la
funcţii, care l-au și umflat la di-
mensiuni monstruoase, s-a lipit
aidoma de talpa țării aidoma
unei gume de asfalt.

Alegătorii nu au șters
de praf mamutul PSD (USL)
pentru că oamenii chiar au
crezut în virtuțiile de vindecare
ale acestuia! Nu a fost nici un
vot de răzbunare, ci electoratul
doar a alternat dezamăgirea
de la rocada de putere
precedentă (pentru că la noi,
nu speranţele alternează, ci
deziluziile). Iar drept răsplată
pentru a fi adus hidra

înfometată de putere a cărei
capete nici nu mai pot fi
numărate, ei sunt transformați
ţinte. Presiunile, ameninţările
nevoalate, birurile, toate curg
valuri de parcă am fi jignit put-
erea în aşa hal când i-am dat
exerciţiul guvernării încât,
acum, ea se răzbună pentru
răul pe care i l-am făcut. Și s-a
ajuns până acolo încât un fost
securist ne tachinează cu
amenințarea de năpusti „or-
ganul” de control peste fiecare
dointre noi. E adevărat,
turnătorul s-a mai cizelat el în
ani de democraţie (sau de pro-
cese?!), iar „organul” de repre-
siune pe care ni-l arată vânjos
nu mai este acel braţ de
altădată, pe care l-a servit el
decenii întregi. Acum, noi, ţara,
suntem ameninţaţi cu trimitirea
Armatei să facă ordine pe sub
tejghelele buticarilor. Pentru în-
ceput… Iar dacă ar fi fost doar
de o vorbă scuipată din gura
spurcată a mâţei de pe
peretele democraţiei noastre,
probabil nici nu i-am fi dat
importanţă. Dar, tragic, „Felix”
nu ne-a zgâriat timpanele chiar
de capul lui! Mai întâi a primit
dezlegare de la ocârmuire să-
şi arate ghearele tocite la
gospodăria de partid de
altădată, dar și mustăţile lun-
gite de atâtea delaţiuni. Cu
adevărat surprinzător, „Felix” a
trecut mai întâi pe la stăpâni
(că are şi el, ce credeaţi?!)
care l-au și dezlegat de
păcatele de tunător pentru a-şi
vărsa ghemotoacele
dezgustătoare în pragul casei
fiecăruia dintre noi. Pentru că,
motanul, oricât ar fi el de
dichisit şi paternal s-ar arăta,
tot lipsit de ştaif rămâne. Şi tot
la prima îndeletnicire, propabil
unica, se întoarce. De data

aceasta ca un „răspândac” pus
să azvârle cu ideile tembele
ale ocârmuirii prin sufrageriile
noastre. Că poate prinde,
măcar de cum se prindea
galena de trebuinţele noastre.
Iar dacă oamenii nu se revoltă
la asemenea mizerii, numai
mâine nu-i ţara „reformată”.
Dar nu într-un simplu stat
poliţienesc, cum voia deţinutul
N0049 când nu se gândea el
că va purta o matricolă în
dungi „de Jilava”, ci unul cvasi-
militarizat la nivelul şi felul de
exprimare-reprezentare a
autorităţii. Pesemne ar fi
chemat el minerii, mai uşor de
tocmit la controlul fiscal al
panseluţelor de pe malul
Dâmboviţei, acolo unde multă
apă a curs degeaba, dar nu
prea mai are cine să vină. Cel
puțin până nu s-or redeschide
ca mâine minele…

Dar ocârmuirea nu s-a
mulţumit doar cu mesajul
transmis prin „Felix”. Iar în con-
textul grevei spontane de la
Căile Ferate, ca o dovadă
timorantă a posibilităţii sale de
infiltrare, graţie feluritelor
vieţuitoare din subspecia
„turnătoare”, puterea anunţat
trufaşă, chiar înainte ca
lucrătorii cefereului să afle că
vor face grevă (!), că a decis să
trimită „organul” pe teren. De-
sigur, nu i-a spus aşa. Ideea
era însă aceeaşi. Pentru că,
dacă la (ne)anunţarea unei
greve, sistemul reacţionează
trimiţând 1000 de poliţişti la
„treabă”, parcă seamănă mai
mult a avertisment pentru
următorii grevişti decât a
măsură de „protejare” a
cetăţeanului, nu?!

Iar sistemul tot
lucrează… Se foloseste de
orice piesă din mecanismul pe

care l-a croit,  chiar şi de
ciobanii luați de la treburile lor
de „reparat” oi (citat Jiji) și
transformați în „răspândaci”.
Pe oierul Jiji sistemul nu l-a
pus să urmărească ori să
extragă informaţii de la sursă,
sau, mai rău, să facă delaţiunii
„în prevenţie”. Are el gura prea
spartă pentru o asemenea
tocmeală de delicatese pentru
mâţe. Prin el, sistemul
răspândeşte însă ideile fixiste
ale generaţiei „Grivco”. Pentru
că Jiji nu-şi oboseşte gura
chiar degeaba (și ce personaj
mai nimerit s-ar fi putu găsi?),
iar dacă ideile scoase aparent
din capul lui stârnesc care-
cumva furia țării, eşalonul de-
cizional este protejat. În
schimb, în clipa în care ideile
prind, şi prind graţie
indiferenţei noastre!, atunci sis-
temul poate pune pe masă ce
are mai bun din mecanismul
coercitiv.

Este motivul pentru
care Jiji a fost infiltrat în
comisia juridică. Acolo de unde
poate discredita acele instituţii
de care sistemul-grivco trebuie
să scape pentru a putea să se
manifeste în plenitutidinea sa
ocârmuitoare.

Acum a fost luată în
vizor ANI, un analfabet ştiinţific,
pentru a folosi o formulare
eufemistică, pronunţându-se
înaintea juriştilor cu state
vechi. Iar maine-poimâine, că
tot are istoria hatârul de a
repeta cu corigenţii la
democraţie, o să ne spună
feluriții „dorelii” din parlament şi
cât suntem de incompetenţi în
neproductivitatea noastră de
„telectuali”. Iar lucrurile au fost
construite extrem de rapid.
Promovat într-o acţiune
mediatică evidentă, oierul a

ajuns să-i ia pe doctori ori
avocaţi (jurnaliştii îi mâncă deja
pe felia de pâine cu slană de
dimineaţă!) peste picior. Pe toţi
îi calcă în picioare, cu sprijinul
de neiertat al unor televiziuni,
pentru a-şi construi armura de
„jurist”-justiţiar. Iar din cadrul
comisiei juridice, deputatul
pune sub semnul întrebării și
legile. Acum, legile. Mâine,
probabil, Constituţia în sine…
Că doar este acoperit de
imunitateşi pate fi pus să
„desfiinţeze” (momentan, doar
verbal) acele instituţii, norme,
cutume şi legi ce deranjează
ocârmuirea în visul ei de a
marşălui peste grumajele
noastre.

Se conturează dară un
regim nedrept cu idealurile
nostre de acum 23 de ani. Dar
pe măsura indiferenței noastre
de asistați politici. Un regim în
care, după ce profesorii au fost
alergaţi pentru că predau si-
multan la privat şi la stat, și
medici sunt luaţi la descusut
pentru același delict al dreptu-
lui de a muncii. Se inserează
ideea conflictului de interese 
în cazul doctorilor care
profesează şi la stat şi la privat,
fiind acuzaţi de deturnări de
pacienţi (!), se taie fondurile din
contribuţiile noastre CAS des-
tinate spitalelelor private, un
atac la adresa drepturilor pa-
cientului, suntem ameninţaţi cu
armata la uşă dacă nu plătim
dările la Fisc, elevi care au
câştigat premii pe la concursuri
ajung pe listele datornicilor la
fisc, ba, la nivelul unor
autorităţi locale, sunt scoși la
stradă recuperatori tocmiți spe-
cial pentru a umbla din uşă în
uşă... 

●

Suntem delicvenţii acestei lumi…Suntem delicvenţii acestei lumi…

Ingrid Baciu

AAm simţit, poate, mulţi
dintre noi, la nivel emoţional,
temeri şi chiar spaime, la un
final de an 2012 anunţat de
secole în profeţii ca fiind
aducător de dispariţie a vieţii
pe Pământ, aşteptând să se
întâmple în luna decembrie
ceea ce, evident, nu 
ne doream... O  Apocalipsă
(Apocalyps, cuvânt și concept
de sorginte greacă, desmnând
înţelesul de revelaţie, schim-
bare) venită din cer, cu puterea
trezviitoare a unui nou început,
îngăduit apoi, desigur, celor
puţini rămaşi şi puţini aleşi în a
duce viaţa mai departe, pe
Pământ.

Am simţit, am trăit
emoţii de o intensitate pe care
o speram generatoare de
întrebări şi răspunsuri în sen-
sul generării unei minime,
măcar, Revelaţii lăuntrice,care
să ne facă posibil mai
conştienţi, posibil mai buni. A
fost o speranţă, deşartă, se
pare, nimic mai mult.Trăim vre-
muri moderne încărcate zilnic
de mici şi mari Apocalipse, pre-
tutindeni în lume, astfel încât,
obişnuiţi fiind cu răul ce ne-a
devenit Viaţă, şi cu Viaţa ce
ne-a devenit un imens rău, să

nu mai putem avea
discernământul în a face
diferenţe, în a ne dori acel
ceva aflat dincolo de abruti-
zare, meschin şi gol, pustiu şi
atroce. Suntem demoni pe
pământ. Cum?! Ei bine, nu
simţiţi adesea, în ultimii, mulţi
ani, deja, dragi cititori, că ne-
am pierdut Sensul, Rostul,
Definiţia Stării de a fi? Că am
pierdut orice fel de repere
morale, că amoralitatea,
imoralitatea, desfrâul
pseudointelectual, sufletesc şi
fizic, ne-au transformat din
Fiinţe de Lumină, ”după chipul
şi asemănarea Lui Dum-
nezeu”, în fiinţe de Întuneric,
după chipul și asemănarea…
lipsei de orice sentiment, de
orice Gând şi Faptă de Lumină
şi din Lumină să ne fi fi
purces…?! Suntem de
nestăvilit în perseverenţa
diabolică - ce se întinde pe ani
şi vieţi, din neam în neam - de
a lua Vieţii Viaţa, de a stârpi
Viaţa, de a infesta Viaţa...

Am devenit criminali
cu sânge rece, ucigaşi de
prunci, de bătrâni, de orice altă
fiinţă neajutorată, de orice şi de
tot ceea ce „îndrăzneşte” să nu
ne placă…! Bunăoară, în acest
context, priviţi cu atenţie în
jurul dumneavoastră, ascultaţi
la ştiri, citiţi în ziare şi aflaţi în

fiecare zi aproape (!) de prun-
cucideri, de asasinate comise
în numele unei obsedante
nevoi de putere în cuplu, în
cartier printre „băieţi”, în oraş
printre interlopi, pe stradă şi în
pădure, printre puţinele ani-
male - cai, pisici, câini şi nu
numai - pe care încă le mai
avem..! Mai sunt încă mistreţi
în pădure. Și a decis, așa cum
o face în fiecare an de prea
mulţi ani în delicventa, din
păcate, dar minunata
Românie, un miliardar, un indi-
vid probabil cu probleme de
„putere” pe alte fronturi, că
mistreţii „trebuie ” vânaţi,
decimaţi, asasinaţi, spre a-şi
oferi sieşi şi altora ca el, drept
trofee supreme, însângerate,
viețile altor ființe, fie ele și
mistreți.

Mergând mai departe,
într-un abia început de an
2013, pe care îl speram cu toţii
vestitor de întâmplări mai
bune, de reapariţie a vieţii aşa
cum trebuie să fie, nu plină de
evenimente cutremurătoare
prin atrocităţi şi bestialitate,
observăm că suntem
obnubilaţi în fiinţa noastră
lăuntrică de durerea şi paral-
izia oricărui gând ce ne-ar
putea justifica: de unde şi de
ce atâta cruzime? Scandaluri
cu implicaţii sexuale ce implică

animale, otrăvirea câinilor,
împuşcarea lor de către
angajaţi ai statului de la un ocol
silvic din județul Bacău - a se
căuta cazul pe internet, ştirea
este de dată foarte recentă şi a
revoltat acea parte de umani-
tate românească ce încă îşi
poartă cu demnitate numele de
”om”, nu se ştie de ce, câinii
aparţineau unui cioban, erau
cîini ciobănești şi îl însoţeau pe
respectivul păstor ce îşi con-
ducea turma...

Patologia fiind în
„floarea florii” în biata ţară
românească, intenţionez să
amintesc şi să reamintesc
omului de lângă mine, omului
de lângă Noi Toţi, că nu doar
omul are dreptul la viaţă, dem-
nitate, grijă, protecţie şi fericire
pe această atât de sângeroasă
planetă…Şi că schimbarea în
mentalul colectiv a societăţii
româneşti, în acest sens, va
trebui să se desfășoare cât mai
curând, că orice efort, în sen-
sul schimbării, oricât de
neînsemnat în aparenţă, în
primă instanţă, va crea necon-
tenit o lume în care să contin-
uam să trăim, nu printre
cadavre, ci înconjurați de viață
și armonie, de armonia viului
fără de care, într-o bună zi,
vom avea soarta acelor fiinţe
pe care astăzi le măcelarim în

numele unui „bine” egoist,
strict personal și demonic, gen-
erat de o societate în care con-
sumismul și desfrâul simțurilor
ne-au adus în ipostaza de
criminali cu sânge rece, care
își distrug metodic, persever-
ent, psihotic și obsesiv mediul
ambiant, fie că ne referim la
faună, floră, ori la elementele
specifice și necesare vieții, pre-
cum oxigenul, apa, etc...

Ajunge! Să ne oprim!
Câinii, caii, vulpile, mistreţii, ra-
tonii, cangurii- firma Adidas  își
crează încălțămintea din piele
de canguri - elefantţii, focile,
morsele, balenele,  bizonii,
bivolii, cimpanzeii, gorilele,
Păsarile Paradisului, crocodilii,
şerpii, porumbeii, delfinii...
toate acestea și multe alte
specii de pe pământ sunt dec-
imate prin măceluri inimagin-
abile zilnic, în fiecare clipă, în
toate colțurile planetei. Pentru
ca omul - fiinţă din a cărei
specie adesea mă ruşinez că
fac parte – să obţină un modus
vivendi evident patologic, evi-
dent scăpat de sub orice auto-
controlul dat de bun simţ, de
respect pentru viaţă, de com-
pasiune, de iubire.

●
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