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Cezar 
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DDe candidați nu
ducem lipsă! Problema este
că nici unul nu pare a lua în
serios competiția. Niciunul
dintre cei care contează!
Dimpotrivă, pare că s-au im-
plicat în campanie, fie din
vanități și orgolii personale,
fie în urma unor obligații de
partid. Pentru că toți afisează
din start și voit atitudinea per-
dantului.

Bunăoară, Elena
Udrea pare a fi intrat în cursă
pentru a putea beneficia de
sesiunea de shopping elec-
toral la preț redus, sau chiar
„moca”, o campanie de sol-
duri aferente candidaților
care-și fac de lucru cu noile
normative specifice „vizitelor
de lucru” electorale. Ori
poate este beneficiul ei per-
sonal pentru „sacrificiul”
intrării în cursă! Și pare că
strict plăcerile ei personale
contează în această
competiție, inclusiv din per-
spectiva posibilității de a se
maimuțări o lună ca
prezidențiabil cu SPP la
poartă. În rest, candidata
acționează și reacționează
într-un fel care servește, fie și
indirect, singurului „alergător”
care, până la această oră,
contează. Căci, deși Elena
Udrea a tot înfierat specta-
colul muncitoresc de cam-
panie și de zi de naștere al
candidatului PSD, propria ei
lansare a avut un penibil iz
uniformizant. Pentru că, după
ce s-a arătat deranjantă de
marea de steaguri roșii, și-a
costumat propriul staff într-un
albastru de salopetă
uniformizantă și l-a dus pe
ruina unui foste mari fabrici
(vorba aceea: ruinele la ruine
trag!). O plagiere poate
inconștientă (deși singură
sublinia că nu crede în
coincidențe, nu în această
perioadă!) a abilității PSD -
ului de a se afișa partidul
maselor.

Și nici Iohannis nu s-
a îndepărtat de acest tablou
în care pare că scopul cam-
paniei este unul pur personal,
alegând să-și lanseze în
prima zi „electorală” (că,
deh’, și după spusele lui, nu
există coincidențe!) prima sa
carte. „Pas cu pas” – că-i
scump la vorbă! Un volum
autobiografic „de sub 200 de
pagini”, cam scurtă bi-
ografia!, lansat înaintea
etapei prezidențiale (probabil
pentru că știe că nu va exista
un capitol biografic în

această funcție). O carte
care, e drept, nu are ce rău
să facă națiunii electorale,
dar care a fost lansată, de
parcă țara pentru care vrea
să candideze este doar pe
fruntariile bulibașelor de
Sibiu, în sediul primăriei pe
care încă o păstorește. Iar un
alt candidat, cu un nevinovat
nume de telemea învechită,
ne promite construirea de
fabrici de becuri (or, e nevoie
„să ne luminăm poporul dacă
vrem să fim liberi” – N.
Bălcescu, dar nu la asta se
referea marele gânditor).

Și poate că, de fapt,
nici nu ne așteptăm la prea
multă agitație per capita de
candidat cu șanse aparente.
Tragedia vine însă din faptul
că totul pare a fi bine însăilat
tocmai pentru a distrage
atenția de la marșul spre
statul cvasiabuziv al actualei
guvernări. Care nu toacă
mărunt pe la capetele mai
deșirate ale democrației și
libertăților noastre, ci
împletește de-a dreptul
noduri pe singurul fir care ne
mai leagă de speranțele bar-
icadelor din Decembrie ‘89.
Căci feluritele instituții ale
statului își așează peste dinții
cariați de birocrație colții pe
care să-i înfigă într-o carne
de tun care nici măcar zvâc-
niri de revoltă nu mai dă la
iveală. Iar aceste instituții-
corb, agenții ce până mai ieri
ființau într-o marotă a
aparentei necesități, se
rigidizează trasând liniile de
demarcație al viitorului stat în
stat pesedist.

Și privim absenți cum
consiliul de discriminare a
românilor își întinde „sfera de
competențe”, instituția micron
trasferându-și agenda de
„combatere a discriminării”
dincolo de cazuistica de
până acum. Acum
analizează compoziții liter-
are, pentru început
versificația noului imn al
naționalei de fotbal, cu
indicații de institut de cenzor
al versului deranjant (nici nu
mai contează care): „Pe ei,
pe mama lor!”. Și este doar
pilonul de fundamentare și să
nu fim mirați în clipa în care
tezele trasate în marțea
neagră a democrației se vor
aplica revistelor, ziarelor,
cărților și parodiilor TV, într-o
ștergere a ultimelor zvâcniri
ale ultimelor penițe ale unei
națiunii care și-a plecat frun-
tea.

Tot în linia acestor
agenții, instituții, deconcen-
trate și alte cele, care devin
agenturile unei puteri care nu

va aștepta nici măcar să se
usuce tușul votului, regăsim
și Consiliul Concurenței.
Care a tăcut ani întregi, când
guvernanții se jucau cu tar-
ifele la gaze și electricitate,
când băieții deștepți ne furau
din buzunare, dar pe care
puterea reevaluat-o și
așezat-o pe un alt vârf de
lance. Pentru că, în fond, așa
se clădește un stat
polițienesc; prin darea de
atribuții și libertăți de abuzuri
unor instituții. Mai ieri
plăpânde structuri-sco-
bitoare, scobind după lefuri în
sacii bugetului, astăzi gata să
devină pilonii pioni ai statului
status pesedist.

Un Consiliu al
Concurenței transformat în
cerber la dispoziția
guvernanților. Și care se pri-
cepe la orice: de la
înțelegerile pe piața acumu-
latorilor auto (!), la analiza
pieței de retail și a pieței de
publicitate (unde a aplicat
practic amenzi pe veniturile
din creație – ce atâta creativ-
itate la un popor care trebuie
să dârdâie în turmă,
dăunează uniformizării!) la
sancționarea pieței media.
Căt să devină un conciliu
anti-economie (de piață).
Sau, pentru a rămâne la
tezele din marțea neagră, un
consiliu mercurial al
economiei planificate (de
către guvernanți!). Un organ-
ism care a ajuns să aplice
sancțiuni pentru înțelegeri în
domeniul publicitar, dar să
facă și descinderi la sediul
televiziunilor (poate, mâine
poimâine, va fi chiar parte a
unei noi gărzi financiare cu
atribuții extinse și denumire
pe măsură – Garda
Concurenței!).

Un Consiliu al
concurenței care, iată, nu
suflă o vorbă despre
concurența neloială a PSD-
ului care a umplut țara cu
bannere și portrete ale
tovarășului prim june social-
ist de ai impresia că au mai
pus și stâlpi de iluminat pub-
lic pentru a avea unde să
agațe trofeele indiferenței
noastre.

●

Ţara lui Dumnezeu şi MaimuțoiiŢara lui Dumnezeu şi Maimuțoii

Grid
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UUnul îl face nazist,
celălalt mincinos. „Analfa-
betule!”, strigă unul. „Plagia-
torule”, urlă hâhâit celălalt.
Mai bine cu Nuţi decât cu
tine! Mai bine la spital decât
la bal… Dar balul continuă,
cu mâna lui Nuţi ridicată,
când e la privată. Şatra e la
putere, şatra vrea să intre în

istorie. Degeaba a scris Em-
inescu piesa Alexandru
Lăpuşneanu, despre mişeii
naţiunii. Aceştia de azi nu
sunt mişei, nu sunt nazişti,
nu sunt dictatori, asemena
calităţi de excepţie nu au,
aceştia sunt chiori, ologi,
miopi, handicapaţi, beţi, beţi
de putere, beţi de cuvinte,
cuvintele la ei sunt pe prim
plan, stau cu Constituţia în
braţe, ce chichiţ să mai de-
scopere, ca să-şi mai chinuie
subalternii, avocaţii, cum ar
fi, dacă azi mă suspendă,
mâine cer să mi se
prelungească mandatul!
Constituţia e oare o
găselniţă, o făcătură ca să
existe prelungire la prelungir-
ile chinurilor pe care le
îndură poporul?

România are prob-
leme grave, dar maimuţoii ei
nu se lasă, continuă
dezmăţul, focalizează atenţia
pe mizeriile lor, vor cu orice
preţ să intre în istorie ca
valeţii lui Grue Sânger. E tim-
pul ca poporul român să se
întrebe, cum am scăpat
hăţurile, cum de s-a făcut ca
aceste caricaturi să conducă
şi să batjocorească una din-
tre cele mai frumoase ţări de
pe pământ, dar de la Dum-
nezeu? Fiindcă sunt sigur că
mulţi nu ştiu ce s-a întâmplat
la Facerea lumii, dar am să
le spun eu. După ce Dum-
nezeu a împărţit pământul tu-

turor popoarelor, i-a uitat pe
români. A trebuit să-i atragă
atenţia Sfântul Petru:
„Doamne, ai împărţit
pământul, i-ai dat fiecărui
neam partea, dar i-ai uitat pe
români!”. Dumnezeu a privit
harta din mâna sa divină şi a
văzut; „Da, măi, Petre, ai
dreptate, i-am uitat pe
români”.

„Şi acum ce-ai să
faci, că ai dat tot, lor ce-o să
le mai dai?”. Şi Dumnezeu,

după ce a chibzuit o ţâră, şi-
a întins sfântul său braţ şi a
arătat: „Uite, mă, vezi cercul
ăsta, ce am încercuit aici,
e… partea mea, asta e
partea mea, colea marea,
dincoace munţii, colea
câmpia, mai sus podişul,
colea apele, delta, tot ce mi-
am păstrat pentru mine… dă-
le lor, românilor!”.

Şi aşa s-a făcut că
partea lui Dumnezeu le-a
fost dată românilor. Dar
românii prefăcuţi, cu omul
nou cu stea în frunte, îşi bat
joc de această minune, o ter-
felesc, o despoaie de codri, o
sapă iraţional, o strică, o
vând pe nimica, o tot
băseizează şi debăseizează,
poate o vedea Dumnezeu şi
s-ar mânia: „Măi, Petre, uite
ce-am făcut! Ce s-a ales de
partea mea! Mai bine uitam
de români, mai bine nu le
dădeam nimic, fiindcă văd că
ei doresc să nu aibă nimic,
pe ce pun mâna, strică tot,
poate vor să rămână în
fundu’ gol, fără ţară, să
rătăcească, să ajungă mai
rău ca Ashaverus!”…

●
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Românii timoceni în al doilea război mondialRomânii timoceni în al doilea război mondial

Vlad
Hogea

UUnul dintre punctele
aflate în fruntea listei “pro-
blemelor de rezolvat” ale
diplomaţiei româneşti în timpul
celei de-a doua conflagraţii
mondiale a fost situaţia
românilor din Peninsula
Balcanică, fie ei pe teritoriul
Bulgariei, Macedoniei sau Iu-
goslaviei. Problema românilor
timoceni a fost reliefată în nu-
meroase lucrări de speciali-
tate, studii, articole, sinteze,
cele mai multe dintre ele real-
izate având ca punct de ple-
care documente de arhivă.
Documentele aflate în fon-
durile de arhivă deţinute de
Ministerul Afacerilor Externe,
respectiv la fondurile Româ-
nia, Germania sau Dosare
Speciale, dar mai ales cele
aflate în fondul Conferinţa de
Pace de la Paris, dau posibil-
itarea recreării unei imagini de
ansamblu asupra problemelor
etnice, economice, sociale
sau militare ale românilor
trăitori peste graniţele
României, cu privire specială
asupra celor aflaţi în statele
vecine, din Peninsula
Balcanică.

În studiul intitulat
„Românii de peste hotare” se
realizează o estimare
numerică a românilor trăitori în
Peninsula Balcanică, cu
specială privire asupra celor
din spaţiul iugoslav. Pentru
românii din Banat,
recensământul oficial iugoslav
oferea cifra de 60.087 români,
iar ancheta realizată de Insti-
tutul Central de Statistică din
Bucureşti printre românii
bănăţeni ajungea la cifra de
87.22; pentru zona Craina, In-
stitutul Central de Statistică de
la Bucureşti a efectuat în anul
1941 un sondaj, ajungând la
cifra de 335.435 români. Se
mai considera că în părţile de
sud ale Iugoslaviei trăiau cel
puţin 20.000 aromâni, la care
se adaugă circa 10.000
români dispersaţi în alte zone
ale Iugoslaviei.

Materialul realizat
pentru Conferinţa Păcii de la
Paris punea accent pe dimin-
uarea continuă a numărului de
români din perioada etno-
genezei până în secolul XX,
într-un capitol intitulat
“Deznaţionalizarea românilor
de peste hotare”. În material
este cuprinsă o lucrare
întocmită de prim-secretarul
de legaţie Mihai A. Blenche, în
1935, cu privire la soarta tu-
turor grupărilor româneşti din
străinătate. În ceea ce
priveşte Iugoslavia, datele
culese de Blenche au fost sin-
tetizate astfel: “Nici înainte şi
nici după războiul mondial nu
s-a publicat vreo statistică
reală în Iugoslavia asupra
minorităţilor române. După
datele oficiale ale
recensământului iugoslav din
anul 1921, numărul românilor
din Macedonia sârbească şi
din Valea Timocului ar fi de

151.829 suflete, din care
numai 10.500 în Macedonia şi
74.090 suflete în Banatul
Sârbesc, adică în total
229.398 suflete. În realitate,
numărul lor total e mult mai
mare”.

Problemele noului
statut al Balcanilor, situaţia
românilor din aceste zone şi a
atitudinii oficialilor români sunt
cuprinse în „Memoriul redactat
de domnul ministru Mihai An-
tonescu şi remis domnului
Killinger, în ziua de 23 aprilie
1941”, în care, după analiza
istoricului relaţiilor româno-iu-
goslave, a consecinţelor
internaţionale ale schimbărilor
teritoriale, se revine radical
asupra vechii atitudini oficiale
adoptată de România după în-
cadrarea în sistemul tratatelor
de pace de la Versailles:
“România cere o revizuire a
tuturor graniţelor din sud-est,
faţă de toate ţările din acest
sector şi care au câştigat teri-
torii în 1940-1941”, solicitând
formarea unei Macedonii
libere, a unui teritoriu în care
să fie recunoscută populaţia
românească din Valea Timo-
cului şi Vardar sau 
un condominium germano-
româno-italian pentru
regiunea Timocului. Toate
aceste informaţii trebuie
coroborate cu cele rezultate
din şedinţele Biroului Păcii,
care se găsesc în Fondul
Dosare Speciale, ca şi în
Arhivele Militare. Spre exem-
plificare, problema relaţiilor
românilor timoceni cu Româ-
nia, a unui eventual ajutor dat
de autorităţile de la Bucureşti,
a intrat, mai cu seamă din
primăvara anului 1941, în
atenţia forurilor militare de de-
cizie. La 6 aprilie 1941,
Wehrmachtul a intervenit pe
frontul din Balcani, Hitler or-
donând ocuparea Iugoslaviei,
ca urmare a modificărilor
politice produse la Belgrad: la
27 martie 1941, în urma unei
lovituri de stat, regentul Paul,
care, cu două zile înainte,
aderase la Pactul Tripartit, a
fost înlăturat de la conducere.
Noul guvern, condus de
Dušan Simovič, a refuzat să
ratifice aderarea la Pact şi a
semnat, la 5 aprilie 1941, un
pact de neagresiune cu Uni-
unea Sovietică.

Hitler a hotărât să
zdrobească Iugoslavia din
punct de vedere militar şi
statal, ordonând comanda-
mentului armatei de uscat şi
celui al aviaţiei militare să 
facă pregătirile militare
corespunzătoare (cf. Andreas
Hillgruber). Forţele aliate des-
tinate acestei operaţiuni erau
56 de divizii, italiene, ungare şi
bulgare, cărora, teoretic, li se
puteau opune 31 divizii iu-
goslave şi 21 divizii greceşti.
În seara de 5 aprilie 1941,
Legaţia Germană din
Bucureşti a primit indicaţia să-
l informeze oficial pe
Conducătorul Statului Român,
Generalul Ion Antonescu, de-
spre ofensiva împotriva Iu-
goslaviei, ce urma să înceapă
în ziua următoare. Antonescu

a declarat că România nu
ridică nici un fel de pretenţii
teritoriale faţă de Iugoslavia,
cu care a întreţinut totdeauna
relaţii de prietenie, deşi Mus-
solini îi ceruse acestuia, prin
ministrul plenipotenţiar la
Bucureşti, Ghigi, să ridice
pretenţii cu ocazia apropiatei
împărţiri a Iugoslaviei. Ca
atare, în respectiva campanie,
România va sta deoparte, dar,
dacă trupele ungare ar intra în
partea iugoslavă a Banatului,
el va da ordin armatei române
să-i înfrunte pe unguri. La 8
aprilie 1941, România şi-a
reafirmat neutralitatea, în
ciuda faptului că avioane iu-
goslave bombardaseră
Orşova, ca răspuns la atacul
aerian german asupra Bel-
gradului, atac efectuat cu
avioane care decolaseră de
pe aeroporturi româneşti.
Poziţia autorităţilor române,
afirmată în acest fel, s-a mod-
ificat la aflarea veştii despre
hotărârile luate de Ribbentrop
şi Ciano la Conferinţa de la
Viena din 20-22 aprilie 1941,
privitoare la împărţirea Iu-
goslaviei.

La 23 aprilie 1941, Ion
Antonescu a adresat un mem-
orandum guvernului german şi
celui italian, în care se preciza
că, deşi România nu a urmărit
până în prezent o expansiune
teritorială pe seama Iu-
goslaviei, considerabilele con-
cesii făcute Ungariei şi
Bulgariei au creat o situaţie
nouă. Mai exact, el solicita, în
afară de o revizuire generală
a frontierelor Europei de Sud-
Est, alipirea la România a Ba-
natului iugoslav şi crearea
unei Macedonii libere, cu
administraţie autonomă a
regiunilor locuite de românii
din Valea Timocului şi Var-
darului. Hitler avea, însă, alte
planuri cu regiunile respective.
În timp ce Banatul de Vest fus-
ese deja promis Ungariei,
regiunea Porţilor de Fier (unde
la propunerea lui Neubacher
urma să se construiască o
hidrocentrală în vederea
aprovizionării satelor
dunărene cu electricitate) tre-
buia să devină un fel de con-
dominium al tuturor statelor
interesate. La 16 mai 1941,
Mihai Antonescu i-a propus
însărcinatului cu afaceri ital-
ian, Formentini, să deschidă
un coridor românesc prin
Valea Timocului, până la noua
frontieră a Albaniei Mari, pen-
tru a pune o “barieră latină” în
calea expansiunii popoarelor
slave. Planul nu a putut fi,
bineînţeles, realizat.

România a rupt
relaţiile diplomatice cu guver-
nul iugoslav în exil abia la în-
ceputul lunii mai. În acest
context, în aprilie 1941, Biroul
1 Frontul de Sud din com-
punerea Secţiei a II-a a Mare-
lui Stat Major român întocmea
un “Studiu sintetic asupra Ba-
natului şi Timocului iugoslav”.
După examinarea forţelor ar-
matei iugoslave, a plasării
diferitelor mari unităţi şi even-
tualelor direcţii de atac, se
făcea, în a doua parte a studi-

ului, o prezentare complexă a
regiunii Timocului iugoslav, din
punct de vedere geografic, is-
toric, etnografic, subliniindu-se
existenţa masivă a elementu-
lui românesc în această zonă.
Situaţia materială a populaţiei
s-a deteriorat progresiv, mai
cu seamă a celei de
naţionalitate română, care, pe
lângă nenumăratele neajun-
suri materiale, avea de supor-
tat şi prigoana înteţită din
partea autorităţilor. Notele in-
formative ale unităţilor militare
române aflate în zona graniţei
cu Iugoslavia subliniau aceste
realităţi, raportând forurilor su-
perioare că “sârbii prigonesc
pe români, nu le dau voie să
înveţe carte românească, le
fac mari neajunsuri”, în
condiţiile în care “viaţa este
foarte scumpă, fapt ce
determină pe cei din jurul fron-
tierei să treacă clandestin în
România după alimente:
zahăr, grăsimi, porumb, ouă,
cartofi, etc.”. Instalarea, în oc-
tombrie 1940, la Prahovo a
unui lagăr de concentrare a
germanilor care se repatriau
din Basarabia, a determinat
scumpirea accentuată a vieţii
mai ales în regiunea Negotin
“de unde sunt aprovizionaţi şi
hrăniţi germanii din lagăr”.
Prezenţa militarilor germani a
determinat revolta populaţiei,
care, şi înainte de instalarea
lagărului, avea nivelul de trai
cel mai redus din Iugoslavia.
“Ţăranii din regiunile înveci-
nate lagărului s-au răsculat,
însă intervenţia jandarmilor a
înăbuşit revolta populaţiei. În
timpul acţiunii de reprimare au
fost omorâţi opt ţărani”.  Sin-
gurul ajutor pe care îl puteau
spera românii timoceni era cel
care ar fi putut veni din partea
autorităţilor române. În Consil-
iul de Miniştri din 1 august
1941 s-a discutat şi problema
ajutorării acestor fraţi aflaţi în
mare nevoie. O delegaţie a
românilor timoceni şi a
românilor din Banatul de Vest
a fost primită, la 31 iulie 1941,
de Mihai Antonescu; i s-a
atras atenţia că în aceste zone
lipseau zahărul, petrolul,
cărbunii şi sarea. Cel care a
stat de vorbă şi cu I. Mari-
nescu, ministrul Economiei
Naţionale a fost preotul
Suveică – blamat de Onisifor
Ghibu în anii Unirii. Se dorea
realizarea unui recensământ,
sub acoperirea realizării unei
liste a consumatorilor, pentru
a nu provoca “o acţiune de
propagandă bulgară sau
sârbă împotriva noastră”.

Mihai Antonescu sub-
linia, în cadrul Consiliului, că
“în înţelegere cu Serviciul Se-
cret şi cu Direcţia Propagan-
dei s-au organizat echipe care
vor merge în special în Timoc,
cu aerul unor societăţi de
cultură, care distribuie cărţi,
icoane şi alte mici semne de
credinţă sau de legătură
românească – am făcut chiar
unele chirilice – şi cu această
ocazie vor solicita pur şi sim-
plu celor care le primesc ca să
semneze, dacă mai vor să
primească şi altele din ţara

care le trimite. În modul acesta
putem avea o evidenţă. Pe de
altă parte, am ajuns, sprijinind
pe părintele Suveică şi pe
delegaţii timoceni şi bănăţeni
care lucrează acolo, la
colectarea unui număr foarte
important de semnături, pe
care, încă de acum trei
săptămâni, le-am trimis la
Berlin.

Am primit şi alte noi
declaraţii de voinţă, chiar o
constituire de comitet, un fel
de Consiliu Naţional al Timo-
cenilor, care se aşează ca
organ de legătură cu Guvernul
Român. Nu voi publica consti-
tuirea acestui organ al timoce-
nilor decât după ce voi avea
terminate toate operaţiile de
informaţie şi control la faţa
locului a acestor «agenţi cul-
turali», care lucrează mai
acoperit. În această privinţă,
am avut discuţii şi cu Legaţia
germană şi cu Berlinul, în aşa
fel ca ceea ce întreprind este
ceva ce fac în mod măsurat,
ca să avem rezultate mai sig-
ure”.

Problema ajutorării
românilor din Timocul iu-
goslav, aflaţi într-o situaţie
materială deosebit de gravă, a
constituit preocuparea
autorităţilor române, nu numai
civile, ci şi militare, şi, în
acelaşi timp, unul dintre
punctele de divergenţă cu
autorităţile militare germane
din România şi din Serbia. În
anii 1942-1943, în cadrul
Biroului Special pentru Prob-
lemele Păcii, constituit la
iniţiativa lui Mihai Antonescu,
coordonat de diplomatul
Vasile Stoica, a fost întocmit
un material intitulat „Românii
de peste hotare”, cu partici-
parea unor profesori universi-
tari şi membri ai Academiei.
Pentru românii din Banat,
recensământul oficial iugoslav
oferea cifra de 60.087 români,
iar ancheta realizată de Insti-
tutul Central de Statistică din
Bucureşti printre românii
bănăţeni ajungea la cifra de
87.221; pentru zona Craina,
Institutul Central de Statistică
de la Bucureşti a efectuat în
anul 1941 un sondaj,
ajungând la cifra de 335.435
români. Se mai considera că
în părţile de sud ale Iu-
goslaviei trăiau cel puţin
20.000 aromâni, la care se
adaugă circa 10.000 români
dispersaţi în alte zone ale Iu-
goslaviei. Materialul realizat
pentru Conferinţa Păcii de la
Paris punea accent pe dimin-
uarea continuă a numărului de
români din perioada etno-
genezei până în secolul XX,
într-un capitol intitulat
„Deznaţionalizarea românilor
de peste hotare”.

●
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România vulnerabilă sau statul lezabil!România vulnerabilă sau statul lezabil!

Viorel
Sandu

IImediat după ’90,
România a fost lovită în in-
tegritatea sa, iar românii au de-
venit o masă inertă de
manevră politică. Statul, prin
instituţiile sale, a fost lezat în
autoritatea sa, atât din interior
cât mai ales din afară, de către
grupuri de interese, cu tentă
interlopă. Dezintegrarea statu-
lui şi vulnerabilizarea tuturor
instituţiilor au condus la o
degringoladă legislativă şi
executivă. Slăbirea funcţiilor
statului a fost programată şi
planificată imediat după ’89,
pentru ca forţele securisto-

mafiote să nu întâmpine nici
cea mai mică rezistenţă pe
plan intern, apoi au fraternizat
cu grupurile de interlopi din
afară, pentru a putea jefui în
voie averea naţională,
bineînţeles totul sub lozinca
„Libertăţii depline şi a
democraţiei”. Totul trebuia dis-
trus şi vândut (privatizare
mascată) pentru că aparţinea
erei comuniste şi dictatoriale.
Ce era făcut în timpul dictaturii
lui Ceauşescu a fost blamat,
confiscat şi vândut/tocat la fier
vechi…

Aşa se face că, după
ce au distrus toată economia,
industria, transporturile, agri-
cultura şi băncile românești, s-
a trecut la distrugerea

instituţiilor statului de drept,
unde s-au injectat masiv funcţii
politice şi, pentru a servi in-
teresele grupurilor mafiote, au-
toritatea statului a devenit nulă.
O masă inertă, greoaie şi
aplatizată, plină de birocraţi,
înregimentați politic şi
mafiotizați la maxim. Toţi şefii
de instituţii răspund acum la o
comandă politică şi de in-
terese. Nimic nu se mai mişcă
pentru cetăţean fără a fi cen-
zurat de aceşti funcţionari
politici. 

Orice licitaţie, orice
proiect nou trebuie să trecă
prin aceste „vămi” ale baronilor
locali. Să se cotizeze la partid,
la şefii de instituţii pentru di-
verse avize, apoi, cu ce mai

rămâne să se treacă la
execuţia proiectului… Nu
contează preţul, nu contează
cine plăteşte, nu contează ter-
menul şi nici calitatea! Prin ur-
mare avem proiecte de
infrastructură de proastă cali-
tate, proiecte educaţionale, de
sănătate şi din agricultură,
toate ca nişte imense găuri
negre unde se scurg bani pen-
tru afaceri de partide…

Cetăţeanul este cel
mai expus acestor farsori şi ex-
croci politruci şi interlopi locali. 

Au fost distruse Poliţia,
Armata, Jandarmeria, Justiţia
şi Adminstratia publică, dar şi
alte instituţii ale statului. Poliţia,
redusă la tăcerea, oferă
consultanță victimelor, face

rapoarte, statistici şi dosare. A
devenit o paiaţă a ordinii şi
siguranţei cetăţeanului în ra-
port cu lumea interlopă
internă…

Acum, mai mult ca
niciodată, trebuie să te aperi
singur, căci poliţia a devenit un
mediator între victimă şi agre-
sor, o înţelegere, o dare la
pace, o cedare în faţa unor
agresori cu spate politic, o
cedare indiferent cât pierzi şi
cât suferi. O poliţie plină de top
modele feminine şi masculine,
ignoranţi şi meschini… O
poliţie cu organigrama
încărcată şi stufoasă, bine
plătită, dar fără eficientă în
apărarea ordini publice şi a
drepturilor omului de rând.

Armata a fost distrusă
efectiv, zeci de unităţi militare
dezafectate, mii de locuri de
muncă trecute pe linie moartă,
a devenit în scurt timp un soi
de mutant al apărării naţionale.

Zeci de mii de hectare
de pământ au fost redate cir-
cuitului imobiliar, coordonat de
mafia în domeniu. Zeci de
clădiri ale acestor unităţi au
fost retrocedate şi/sau vândute
pe nimic. Cu doar câteva
unități militare active, cu efec-
tive total reduse şi insuficient
dotate şi echipate, Armata nu
mai poate fi credibilă ca
instituţie pentru apărarea ţării,
în caz de pericol iminent. Peste
noapte, Armata a devenit o
mega structură de generali şi
ofiţeri superiori, făcuţi la apelul
de seară şi la comandă
politică. Mai este nevoie să
reamintesc de patriotism şi de
jertfa de sine pentru apărarea
ţării, a acestei ţări şi a acestui
stat oligarhic? 

Pe cine să aperi şi
pentru ce? Însă politrucii
mafioţi ai ţării au prevăzut în
planul lor odios de dezbinare a
naţiunii că Armata ar fi un real
aliat al populaţiei, într-o
eventuală revoltă spontană, în-
clinând balanța decisiv, îm-

potriva Mafiei-Politicii Dictatori-
ale, culminând cu elimiarea lor.
Prin urmare, dezintegrarea Ar-
matei a fost o măsură
„necesară” şi de punere la
adăpost de furia maselor!
Justiţia este la fel ca în comu-
nism. Doar că acţionează la
vedere, în special pe dosare
grele. Magistraţi super plătiţi
sunt angrenaţi în jocul Mafiei
Politice. Dosare tergiversate,
unele scoase prăfuite din
sertare, folosite la șantaj
politic. 

Astăzi avem magistraţi
plătiţi cu sume cuprinse între
1500-2500 de euro pe lună!
Zeci de procurori lucrează in-
tens la dosare cu comandă
politică, adunând probe, nu
pentru soluţionarea cazurilor, ci
pentru şantaj şi corupţie. Le
adună, le pun deoparte pentru
a fi folosite la nevoia lor sau a
unor interlopi politicieni.
Cetăţeanul este cel mai deza-
vantajat. În procesele civile,
cauzele se judecă ani de zile,
cu amânări pe diferite cauze
(erori de procedură, lipsa
probe etc). Orice proces, poate
fi o cauză pierdută! Jandarme-
ria, am mai spus, este câinele
de pază al politicienilor mafioţi.
La fel de bine plătiţi ca poliţiştii,
doar că băieţii „în bleu”
acţionează şi ei la comandă
politică, în forţă şi nu pentru
apărarea liniştii omului de
rând, ci a liniştii baronului local,
a parlamentarului sau al
oricărui politruc aflat la putere. 

Cetăţeanul nu mai are
drepturi, el are doar obligaţii.
Să plătească taxe, impozite să
stea cuminte în banca sa, să
nu protesteze căci oricum o
face degeaba. Încet, dar sigur,
am ajuns să constatăm că Jan-
darmeria s-a transformat în
fosta forţă de intervenţie a
securităţii, USLA, acţionând
împotriva omului de rând, con-
tra drepturilor omului, contra
unor libertăţi promise şi garan-
tate de Constituţia ţării!

Administraţia publică
este o entitate pur politică, un
stat în stat, cu organigrame
stufoase, greoaie, cu
funcţionari bine plătiţi din buget
dar fără eficiență pentru
cetăţean. O încrengătură de
corupţie şi proiecte pe bani
publici în folosul găştii de par-
tid. Primari, consilieri locali sau
preşedinţi de CJ, cu toţii luptă
pentru binele lor şi al familiilor
lor, pentru partide şi, la urmă,
ce mai rămâne, pentru omul de
rând. 

Oricum, legea o fac ei
şi nimeni altcineva. Sub um-
brela descentralizării, aleşilor
locali li s-a pasat toată puterea
locală, totul aparţine celor aleşi
pe plan local. Nu există control
şi coordonare de la centru,
pentru că şi acolo este o orga-
nizare haotică. Orice plângere
a unui cetăţean este pasata la
nivel local spre rezolvare. Prin
urmare, de la lup la alt lup…

Aşadar, suntem vul-
nerabili, suntem o stână fără
stăpâni, nimeni nu mai are grijă
de cetăţean, de naţiune în
ansamblul ei. Fiecare pentru
el. Oricine doreşte să dea o
„lovitură” unei instituţii poate s-
o facă foarte simplu. Poliţia
este prezentă, dar lipseşte cu
desavârşire din peisajul public.

Armata este
desfiintată, SRI-ul face 
poliție politică, Jandarmeria
acţionează la comandă
politică, iar Administrația
publică nu este acasă! Oricine
vrea să fure bucăți din ţară, o
poate face; oricând şi oricum.
Deja se întâmplă, cu acordul
politicienilor corupţi. Au vândut
tot ce se putea vinde, singurul
lucru rămas este integritatea
statului, care şi ea este deja în
proiect de vânzare, prin
regionalizări şi vânzări de
pământ, la hectar şi la metrul
pătrat!
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Scrisoare deschisă doamnei candidat...Scrisoare deschisă doamnei candidat...

Traian
Budulescu-Șuteanu

DDumnezeu a făcut  să
ne naştem foarte aproape ca
loc pe hartă. De la mine dintr-
un sat din Brăila până la satul
domniei tale din Buzău nu cred
să fie 50 de kilometri. Ca pro-
fesor de limba  şi literatura
română dar mai ales ca fost
ziarist, v-am urmărit mai mult
decât pe alţii, fiind una dintre
femeile cele mai băgăcioase în
politică...

Nu ştiu cine v-a insu-
flatat eroarea aceasta că aţi fi
pentru aşa ceva. E drept c-a
fost vremea venirii năvală spre
politică a atâtor nechemaţi, că
facilitatea ajungerii la bani dar
mai ales la a te expune, să te
vadă lumea, a cunoscut o
avalanşă a tupeiştilor, a avar-
ilor, a sferodocşilor fără re-
spect, fără ruşine dar mai ales
fără măsură cum poate doar
pe vremea fanarioţilor să mai fi
fost. În sinea mea cred că ai fi
fost un bun advocat şi atât. Şi
de aici veneau banii gârlă, şi

de aici veneau ţoalele cu
grămada şi de aici puteai să fii
văzută zilnic de atâta şi atâta
lume. Dar nici de aici şi nici din
politică nu ţi-a venit, - şi nu-ţi
mai poate veni niciodată,- îm-
plinirea. Căci, doamnă dragă,
fericirea nu se poate cunoaşte
şi trăi decât în familie. Dacă
între 20 şi 50 de ani nu ai făcut
o casă, nu ai dat naştere unui
copil, nu ai sădit un pom şi nu
te-ai remarcat în profesie...ai
trăit degeaba!... La pensie vei
fi pustiul pustiilor...

Doamnă dragă, a fi
preşedintele României de azi
ar trebui să fii tobă de istoria
Neamului nostru, că fi
impregnată de cultura noastră
naţională, să ai simţul creaţiei
personale şi nu a jocurilor
facile, copilăreşti pe care ni le-
ai prezentat din inconştinţă. Un
preşedinte de ţară astăzi tre-
buie să fie ca un patriarh care
are de luptat enorm, psihologic
vorbind, să refacă starea
spirituală şi morală a neamului
nostru atât de răvăşit de ex-
perimentul marxist care era SĂ
NE DESFIINŢEZE CA NEAM

ŞI ŢARĂ. A AUZIT DOMNIA TA
DE CEI 4 MILIOANE DE
ARESTAŢI ÎN COMUNISM ŞI
MAI ALES DE CELE 2 MIL-
IOANE DE ROMÂNAŞI DE AI
NOŞTRI CARE NU S-AU MAI
ÎNTPORS NICIODATĂ
ACASĂ DIN CELE 46 DE
PUŞCĂRII ŞI 72 DE LAGĂRE
DE MUNCĂ FORŢATĂ?...NE-
AŢI DEMONSTRAT CĂ NICI
N-AŢI AUZIT NICIODATĂ DE-
SPRE ACEST ADEVĂR IS-
TORIC DUREROS, DE
HOLOCAUSTUL ROMÂNESC
PROVOCAT DE PARTIDUL
COMUNIST, CREAT ŞI CON-
DUS INIŢIAL DE EVREI MA-
JORITARI ÎN PRIMUL
GUVERN COMUNIST CON-
DUS DE BOIERUL
BĂNĂNĂŢEAN PETRU
GROZA, TRĂDĂTOR AL CLA-
SEI SALE SOCIALE ŞI MAI
ALES AL NEAMULUI ROMÂ-
NESC.

Cine se aseamănă se
adună, spun bătrânii noştri.
Dacă n-ai fi avut acelaşi carac-
ter şi aceiaşi viziune mică
asupra realităţii ca acest
şurubar Traian Băsescu nu ai

fi putut intra în plasa lui şi juca
atât de jenant pre cum îţi
cântă. Ce fel de om poţi să fii
când ştii că doar cinci sau șase
la sută dintre ameţiţii din ţară te
pot vota să vii să spui că vei
câştiga detaşat alegerile şi vei
face o ROMÂNIE
FRUMOASĂ... 

Ţara a făcut-o Dum-
nezeu iar o biată femeie, care
şi-a pierdut simţul realităţii, nu
poate decît să facă ceva cu oa-
menii ei, pentru ridicarea lor la
nivelul lumii civilizate de azi, pe
care se pare că n-o cunoşti,
fiindcă nimeni nu te-a văzut
plecată din ţară să vezi ce şi
cum e pe acolo.

Stai frumos în banca
domniei tale şi lasă oamenii să
se elibereze total de cel mai
nesimţit om ajuins dintr-un joc
perfid al comuniştilor să ocupe
10 ani tronul marilor noştri regi
ai Daciei şi apoi al voievozilor,
domnitorilor şi principilor din
ţările ce au urmat după
destrămarea Daciei de către
romani, care ne-au adunat în
procinciile Moldova, Muntenia
şi Transilvania, până când cel

mai mare şi mai longeviv rege
al nostru a reuşit Marea Unire
de la Alba Iulia... Ce ştie dom-
nia ta despre toate acestea?
NIMIC! Deoarece niciodată nu
ai făcut referire la aşa ceva. Or,
tocmai despre acestea este
vorba a fi preocuparea de bază
a unui conducător de ţară put-
ernic zdruncinată în structurile
ei intime...

Nu putem să încheiem
decât să vă dea Dumnezeu
gândul ăl bun şi mintea
românului cea de pe urmă. Ne
teme că nu vor avea cum, pen-
tru că despre Dumnezeu zici
ceva din vârful buzelor iar de-
spre românii profunzi,- daco-
geţii din totdeauna, - se pare
că încă n-ai auzit.

Un profesor octoge-
nar dintr-un sat brăilean

●
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Ca pe o coajă de banană…Ca pe o coajă de banană…

Cezar 
A. Mihalache

MMai potrivită ar fi fost
o intervenție în forță a Consil-
iului Concurenței! Păi, dacă
la mijloc a fost o înțelegere de
tip cartel între suporteri și
marile lanțuri care vând ba-
nane?! Ba, poate ar fi trebuit
investigată și coaja de
banană de la firul ierbii să
aflăm care magazin se face
vinovat de vânzarea de ba-
nane către suporterii „ultrași”.
Și poate ar trebui revizuită și
interdicția aplicată maga-
zinelor din preajma sta-
dioanelor de a nu vinde
băuturi alcoolice. Păi, dacă
vând pe sub tejghea banane
suporterilor? Și ar trebui insti-
tuit și un control corporal la
intrarea pe stadion. Că dacă
mai aruncă unul cu o coajă
într-un fotbalist, ajungem di-
rect la CEDO!

Treaba e că s-a mers
prea departe cu aceste
„discriminări”… Dacă am
putea face un pas înapoi în
anii ‘90 si am privi de acolo
„discriminările” care ni se
impută, precis ne-am minuna
de felul în care am ajuns să
dăm socoteală acum pentru
orice grimasă. Și mai ales de
felul în care au ajuns să
acționeze, cu măsuri clar
diferite, instituțiile statului.
Care nu sunt doar

exponențial mai „vigilente” și
discriminatorii în vigilența lor,
dar sunt și mult mai multe.

Nu încape vorbă,
huliganii trebuie îndepărtați
de pe stadioane. Dar de aici
și până la a asista impasibili
cum suntem făcuți arșițe pe
teme de discriminare e deja
mult prea mult.

În fond, un suporter a
aruncat cu o coajă de banane
într-un fotbalist! Impardon-
abil, dar asta este.
Sancționăm suporterul și
gata. Dar nu trebuie să
acceptăm spășiți, bunăoară,
tiradele Consiliului Național
Anti-Discriminare! Mai ales a
acestui organism care nu și-
a ridicat privirea din hârtiile
scrise în limba cailor de
buda(pestă) când românii au
tot fost batjocoriți. Nu a avut
nici o atitudine când un tânăr
hocheist a fost bătut de
colegii maghiari de echipă
pentru că a vorbit în română.
Și nu, huliganii aia de vestiar
nu au dat cu banane în el! L-
au bătut bine să rămână
urme. Să se vadă că ei fac ce
vor. Același consiliu care se
inflamează azi a privit impa-
sibil presiunile la care era
supusă Sabina, celebra elevă
cu bentiță, devenită un sim-
bol al felului în care românii
sunt discriminați la ei în țară,
unde statul nu îi apără. Și nu-
i va apăra pesemne până nu
vor fi devenit minoritari.

Sunt zeci de cazuri
pe care CNDC nici măcar nu
s-a străduit să le
măscărească pe sub preș.
Le-a sfidat fățiș pentru a lua
noi amine. A ignorat și cazul
unui alt tânăr român care,
pentru că a îndrăznit să
poarte un tricolor pe sub
geacă la o manifestare a
maghiarilor, a ajuns să fie
amenințat cu moartea. Și a
privit la fel sfidător și modul în
care un alt ciob rasist ne-a
batjocorit un simbol național,
atârnând în ștreang un
manechin cu imaginea lui
Avram Iancu. Trimitere clară
la ce le-ar face el tuturor
românilor. Nici atunci
maghiarizatul Consiliu nu a
luat măsuri.

În schimb, organul s-
a inflamat pe tema unui fot-
balist de culoare jignit de o
coajă de banană. Păi, dacă îi
aruncau cu o brichetă în cap,
era mai bine? Dar despre
felul în care sunt umiliți
românii noștri pe plantațiile
străinilor nu se suflă o vorbă.
Las că românul duce.

În fond, dacă fotbalis-
tul cu pricina se simte dis-
criminat, să se ducă la el
acasă! Îi dăm un sac de bani
să dea cu piciorul într-o
minge, iar acum ar trebui să
îi facem și loc pe stradă?! Lui
și altor mii de „stranieri” care,
ușor-ușor, ne iau și ultimele
joburi pe care nu ni le-au luat

guvernanții.
Or, dacă o să ne

lăsăm în continuare
învinovățiți pentru acțiunile
unor indivizi debili, o să ne
trezim că o să ne amendeze
consiliul lui pește și dacă nu
vom ceda locurile în parcuri
bonelor filipineze ori nu ne
vom da demisiile pentru a
face loc portereilor de diferite
nații…

Dacă ar vedea alții ce
discriminări sancționăm noi,
ne-ar râde în nas! Pentru că
noi alergăm cu girofarurile
după un tăntălău care a con-
fundat coșul de gunoi cu sta-
dionul (oricum nu era prea
departe!) și stăm la pândă cu
mascații după un puber care
să dă în stambă cu însemne
naziste.

Asta ca să aibă mate-
rial de lucru maghiarimea
politică în clipa în care se
duce cu arhiva CNDC la
Bruxelles să dovedească
felul în care sunt discriminați
și etnicii maghiari dacă ne
permitem să discriminăm
imigranții.

Dar pe noi cine ne
apără de discriminările con-
siliului anti-discriminare? De
impunerile acestuia de a nu
striga anumite versuri pe sta-
dioane că se deranjează
paprikașul unguresc? Noi
suntem batjocoriți instituțional
in fiecare zi. Parte a unui
adevărat „masterplan”. Și nu

există nici un consiliu anti
„antidiscriminare”, nici un av-
ocat al poporului care să ne
fie alături. Noi suntem singuri.
Dictatura minoritățile însă nu;
se bucură de sprijinul
instituțiilor statului…

Și vorbim de un Con-
siliu care, dacă vom tăcea în
continuare, se va transforma
într-un minister al cenzurii. A
început cu amendarea
președintelui Traian Băsescu
pentru un punct de vedere
vizavi de mâna lungă a
țiganilor (pentru șeful statului
nefuncționând imunitatea
pentru declarații, care, în
schimb, se aplică politicienilor
maghiari!), a continuat, în linii
mari, cu sancționarea unui
formator de opinie și publicist,
că așa se ajunge la textele lit-
erare, iar mai nou a ajuns să
ceară eliminarea unui vers
din imnul naționalei de fotbal.
„Pe ei, pe mama lor!”.

Și poate că aici Agen-
tura CNCD are dreptate! Nu
poți să strigi așa de capul tău
fără să pui și o opincă într-o
turlă, nu? Dar poate facem și
corecția istorică necesară (lit-
eral vorbind, desigur!).

●

Otrăvuri, otrăvitori și otrăviți!Otrăvuri, otrăvitori și otrăviți!

Al. Stănciulescu
Bârda

TTrăim vremuri fără
precedent. Niciodată nu s-a
purtat o campanie, la nivel
global, de otrăvire a populației,
ca astăzi. Toți suntem
conștienți de aceasta și
totuși..., în mod tacit, acceptăm
și mergem mai departe. Cât
mai mergem! Ca niciodată,
majoritatea ne hrănim cu ali-
mente luate ,,de la raft”, adică
din magazine. Uitați-vă pe
etichetele produselor respec-
tive și veți vedea că în
compoziția alimentelor acelora
intră multe-multe substanțe
chimice. Au tot felul de denu-
miri, care mai de care mai
sofisticate și mai complicate.
Unele sunt numerotate. Vezi
astfel că sunt sute de ,,E”-uri,
care asigură culoarea, gustul,
rezitența alimentului respectiv.
Unele alimente sunt produse în
laboratore, în fabrici, pe bază
de produse chimice, fără nimic
natural în ele. Auzeam că au
reușit chinezii să producă pe
bandă ouă sintetice, adică
numai din substanțe chimice.
Dar câte altele nu sunt astfel.
Rafturile gem sub greutatea
băuturilor. Unele alcoolice, al-
tele nealcoolice, dar toate în-
dopate cu substanțe chimice.
Despre unele sucuri, foarte
bune la gust, se spune că sunt
folosite pentru îndepărtarea
ruginei de pe șuruburi, la
curățirea străzilor murdare de
sânge, ca urmare a acciden-

telor. Se spune că dacă pui un
astfel de suc într-un pahar și în
pahar pui bucăți de grăsime
sau de ficat, după o noapte nu
mai găsești decât sucul. A di-
zolvat totul.

Cumpărăm din piețe
legume și fructe. Au aspect fru-
mos, au rezistență, nu sunt
viermănoase, nu sunt bolnave,
dar nu au gust. Sunt suprasat-
urate cu îngrășăminte, ierbi-
cide, pesticide etc. Toate
acestea sunt otrăvuri puter-
nice, care se păstrează în
bună parte în produsele re-
spective, pe care le consumăm
noi. De la un deceniu la altul
astfel de otrăvuri devin tot mai
puternice, pentru a fi eficace.
Așa, bunăoară, gândacul de
colorado era combătut cândva
cu DDT. Astăzi, dacă mai
prăfuiești cartofii cu DDT, gân-
dacii vor râde de tine. Alte
substanțe chimice mult mai
puterice le mai vin de hac. Mai
mult, abia de curând s-a stabilit
că DDT-ul este substanță
cancerigenă. Așadar, zeci de
ani am consumat această
otravă și ne mai mirăm de ce
sunt atâtea cazuri de cancer!
Pământul e intoxicat de
substanțe chimice de tot felul.
Din 1994 mi-am cumpărat o
motosapă și am lucrat
pământul, dar n-am mai văzut
o râmă. Altădată, pe vremea
când eram copil, când săpa
tăticu la cazma, râmele erau
ca rădăcinile buruienilor. Fără
substanțe chimice, pământul
nu mai rodește. Este secătuit,
bolnav, obosit. Apele sunt in-
toxicate și ele. Îngrășămintele,

ierbicidele și pesticidele, cât și
alte substanțe chimice de tot
felul se scurg în pământ și
ajung la pânza freatică de
adâncime. Asfel, se otrăvesc
fântânele, izvoarele, râurile și
toate celelalte. Se evaporă apa
de pe pământ și de pe
suprafața fluviilor, mărilor și
oceanelor și ridică spre înălțimi
particule minuscule de
substanțe chimice. Acestea se
întâlnesc acolo cu alte
substanțe chimice ridicate
odată cu fumul și cu praful.
Revin pe pământ în stropii de
ploaie și ard vegetația.
Spunem că au fost ,,ploi
acide”. Dumnezeu știe ce
otrăvuri au fost în acele picături
de apă și de pe unde au
provenit.

Aerul pe care-l
respirăm este intoxicat de
substanțe chimice răspândite
în văzduh de fabrici de tot felul,
de explozii etc. Altădată,
topeau femeile zăpada și cu
apa rezultată spălau rufele,
fiindcă era apă curată, pură.
Astăzi nu se mai poate face
același lucru. Multă vreme, zi și
noapte ieșeau pe furnalele ter-
mocentralei de la Halânga mii
de tone de fum și noxe, care
se răspândeau în aer. Zăpada
era aproape neagră, iar când
se topea, stropii de la streașină
erau negri. În fiecare an trebuia
să văruim biserica, fiindcă apa
de la ploaie și zăpadă ne în-
negrea zidurile. Aerul acela noi
îl respiram. Medicamentele
sunt adevărate grămezi de
substanțe chimice. Cumperi
medicamente cu traista să

tratezi o boală, fără să știi că
de fapt ataci alte organe, îți
provoci alte boli. Se vorbește
de anumite ,,toleranțe” ale or-
ganismului, adică de maximum
rezistenței la un anumit pro-
dus, dincolo de care produsul
respectiv devine periculos.
Sunt industrii și mari companii
producătoare de băuturi și
medicamente cu profituri
imense. Acestea au putere
financiară ca să dicteze politica
unor state. Știu bine că un pro-
dus este otrăvitor, dar reușesc
să ia aprobare ca să-l distribuie
pe piețele dintr-o țară sau alta.
Sunt mari companii, care
provoacă boli, lansează viruși
sau microbi și vin apoi cu
leacuri foarte scumpe. Așa
cum industriile de armament
produc arme ale morții, așa in-
dustriile alimentare și de
medicamente produc tot felul
de produse, care ucid mai
mulți oameni decât gloanțele
pe front. Cei ce otrăvesc mân-
carea, băutura, aerul, apa și
toate celelalte nu au nume. Ei
se ascund în spatele anoni-
matului, în spatele reclamelor
foarte atrăgătoare, în spatele
etichetelor frumos colorate. Ei
sunt ca un duh al răului, care
uneltește ceas de ceas îm-
potriva vieții, împotriva oame-
nilor, împotriva creației lui
Dumnezeu. Mortalitatea crește
de la an la an, natalitatea
scade, populația îmbătrânește
văzând cu ochii, boli grele
afectează pe tot mai mulți.
Mare minune să găsești pe
cineva perfect sănătos!

Cei otrăviți suntem

noi, oamenii din toate locurile
și din toate țările. Puține zone
din lume mai sunt în care oa-
menii să se hrănească numai
cu produse naturale, fără să
folosească îngrășăminte chim-
ice, ierbicide și pesticide.
Poate numai triburile sălbatice,
care se mai găsesc ici-colo
prin pădurile amazoniene!
Trăim o epocă în care
civilizația a atins un nivel fără
precedent. Omul a ajuns să
vagabondeze printre stele, să
realizeze lucruri pe care nici nu
le-au visat înaintașii. Totuși,
atâta vreme cât nu va găsi mi-
jloace pentru a evita aceste
otrăvuri, pentru a proteja omul,
specia, de consecințele deza-
struoase ale acestora, toate
celelalte nu au nici o valoare.
Vom fi o civilizație care se au-
todistrug. Cei care mai avem
câte o bucățică de grădină, de
teren, să ținem de ele cu dinții
și să le folosim cum se cuvine,
fiindcă suntem niște privilegiați
ai vremii noastre. Cei care mai
au posibilitatea să crească
niște păsări pe lângă casă,
niște vite în bătătură, să nu
pregete s-o facă, să nu le fie
rușine. Încă mai avem posibili-
tatea să mai obținem niște pro-
duse vegetale și animale mai
puțin poluate ca cele de la raft.
Să cerem mai marilor noștri să
ne apere, să ne respecte drep-
tul cel mai elementar: dreptul la
viață!

Cine are urechi de
auzit, să audă!
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