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„Cu toţii uniţi, 

cum ne-am putea îndoi 

de succes?” 

- N. Titulescu

Informație, opinie și atitudine publicistică

O lege cât un genocid spiritual…O lege cât un genocid spiritual…

Cezar Adonis
Mihalache

TTrei ani de pușcărie
pentru că ai îndrăznit să
promovezi adevărul istoric
al neamului tău?! La o adică
nici n-ar fi așa mult! Petre
Țuțea a făcut 13 ani de
temniță… Problema e să nu
constați, aidoma marelui
filosof, că i-ai făcut… dege-
aba.

Cu atâția ani de
pușcărie sunt amenințați
românii pentru îndrăzneala
de promova acele file de is-
torie care nu convin aloge-

nilor! Și este pentru întâia
oară în 25 de ani când, la
adresa unui popor întreg,
este vehiculată o astfel de
amenințare. Fățișă! Și care
este cuprinsă cu subiect și
predicat într-o lege anti-
românească pe care Avo-
catul Poporului (dar și aici
avem o problemă, al cărui
„popor” este oare acest „av-
ocat” – clădire?!) ar trebui
să o dea de pereți. Pentru
că este o lege croită pentru
a timora generații întregi de
acum înainte.

Și totuși, leguitorul
nu a urmărit doar cenzu-
rarea istoriei. Mai ales că,
pentru a decupa
nestingheriți în carnea
românismului, de la tradiții
până la simboluri, alogenii,
prin vasalii lor de la gu-
vernare (vasaloguvernanții,
coadă de topor), și-au
dospit oricum suficiente legi
și ordonanțe „cu dedicație”,
în speță pentru interzicere
cultului istoric patriotic și
sădirea unor sămâne
otrăvite.

Legea lui (Crin –
floare de ferpar!) Antonescu,
și ce tristă soartă!, un
epigon pokerist purtător al
unui nume de rezonanță
patriotică să inițieze o
asemenea lege, constituie,
de fapt, un cumul legislativ

de tip „Big Brother”. Care va
pune la îndemâna statului
polițienesc, cazon și tot mai
„generalism”, instrumentele
supravegherii.

Pentru că, în numele
acestei legi, ce vizează in-
terzicerea cultului istoric al
marilor noștri înaintași,
gheara sistemului va sco-
toci, de acum înainte, la
nivelul oricărei structuri
media sau sociale deran-
jante. Inclusiv în sistemele
informatice! Și cel mai grav,
fără a mai avea 
nevoie de acordul Curții
Constituționale! Pentru că s-
a găsit o metodă de ocolire

a gardienilor (instituționali și
civici) ai statului de drept,
dar și de eludare a min-
imelor norme ale libertății de
exprimare și opinie. Metodă
care poate deveni prece-
dent în instituirea de noi și
noi limite „democratice”.

Prin această lege, a
florii-crinului-de-ferpar, ni se
interzice practic să ne mai
promovăm istoria! Vom
ajunge, în schimb, să
studiem istoria imanilor a
căror învățături și chemări,
și nu doar culturale, se vor
auzi la ore fixe peste me-
leaguri pentru care înaintașii
noștri și-au vărsat sângele
pentru a păstra identitatea
Neamului Românesc.

Dar poate de o
asemenea interdicție are
nevoie un popor mult prea
blajin și prea cumsecade.
De o lege care îi trântește
un zid pe locul unei libertăți
neapărate. Și care poate îl
va trezi! Îl va trezi când va
constata că va fi fost obligat
să-și elogieze înaintașii doar
în spatele ușilor închise! Și
va fi devenit un popor căruia
i se fură identitatea și i se
trântesc atavisme
maghiarizate pe locurile cru-
cilor smulse ale ortodoxis-
mului. I se înfig în carnea
pământului strămoșesc
efigii și cârpe de pe șaua

cailor de pustă prezentate
drept steaguri de „ținuturi”!
Iar acum ni se mai azvârle
în fața ochilor a doua cârpă
mizeră: cea a „ținutului Par-
tium”. Ba, în curând poate, o
să ni se spună că și tricol-
orul intră sub incidența legii
pokeristului C.A. Căruia nu
mai merită să-i pronunțăm
nici măcar numele, căci el,
și a doua mână moartă pen-
tru neamul românesc, jolly-
jokerul (mai mult sâsâit,
decât săsesc!), nefasta
combinație K.I, sunt cei ce
ne mai ucid o dată înaintașii.
Dar sunt atât de lași că nu
au curajul să vină în fața
noastră!

Cu cât ni se va in-
terzice însă mai mult să cre-
dem în sfinții închisorilor, în
sfinții vorbirii creștine, în
martirii neamului românesc,
în toți acei înaintași 
care au stat temelie
brâncovenească istoriei, cu
atât mai mult vor fi detestați
vremelnicii viermi care
încercă să ne timoreze.

Jos gheara dară de
pe Istoria neamului, voi
iude! Și jos casca din ure-
chea ploșnițelor anti-
naționale! Căci, eroii rămân
eroi, indiferent de ceea ce
spune o lege vremelnică!

P.S.:

În încercarea de
generaliza ca delict de
opinie curentul istoric, ca
dezbatere și funcție
formativă, legea a fost
încropită din aberații atât de
prost îngemănate că plez-
nesc din cusăturile prostiei!
Teoretic, în cazul dezbater-
ilor „colective”, vor fi luați pe
sus cei ce se grupează în
număr de la trei persoane în
sus pentru a promova ceea
ce (ne) este interzis! Dar
poți umple o sală pentru a
dezbate ceea ce nu mai vor
„criniștii” și „iohaniștii” să se
mai vorbească în țara asta,
putând apela chiar la instru-
mentele lor politice de ma-
nipulare. „Atelierele de
dezbatere” – de la modelul
șorosist la cel „wieseldilen-
tantist”, constituind grupuri
de câte doi, pentru a dez-
bate și a ne face auzită
opinia!

●

Sat fără câini?!Sat fără câini?!

Ionuț
Țene

RRomânia începe să
semene tot mai mult cu un
sat fără câini, cu o ţară fără
stăpân român. Nici nu mă
miră deja faptul că serviciile
noastre secrete în loc să
apere interesul naţional se
ocupă de simpozioane unde
sunt invitaţi foşti generali de
securitate comunistă, sub
umbrela preşedinţiei să
omagieze pe torţionarii
bolşevici din anii 50 că au
lupta împotriva „bandiţilor”
anticomunişti din Munţii

Carpaţi şi pun la cale legi în
parlament, protejate de foşti
informatori ai securităţii să
interzică valorile şi sim-
bolurile naţionale de la
Mircea Vulcănescu, Emil
Cioran, Valeriu Gafencu,
Radu Gyr, Mircea Eiade la
Petre Ţuţea. 

Se confirmă faptul că
România e condusă de in-
terese străine de neam şi
ţară: preşedintele Klaus Io-
hannis şi consoarta, care tot
mai des petrec pe banii pub-
lici în vizite şi dejunuri de lux
prin străinătate, ignorând
lumea reală a satelor şi
oraşelor româneşti, au plecat
să-şi viziteze asociaţiile de
saşi de la Salzburg, lângă
casa părintească din landul
Bavaria. Se pare că le pute
lumea valahă! În Austria în-
tâlnirea cu preşedintele aus-
triac Fischer a fost doar o
anexă a vizitei la saşii din
Austria, unde s-a vorbit de
cerşetorii români, care le
creează probleme aus-
triecilor. Klaus Iohannis care
şi-a pus papion a refuzat să
se întâlnească cu asociaţiile
româneşti şi presa
românească din Viena. Dias-
porenii români sunt buni pen-
tru Iohannis numai când
votează la alegeri ca
„fraierii”?

În timp ce Klaus Io-
hannis îşi etala papionul în
faţa saşilor din Austria, pre-

mierul Ungariei, Viktor
Orban, prietenul lui Putin,
venea în România lăsată
fără pază ca la el acasă, lan-
sând, pe Facebook, la o
terasă din Tuşnad, un apel şi
un semnal românilor şi un-
gurilor din Ardeal: Am venit
acasă, în Transilvania!”. În
traducere liberă Transilvania
nu mai este România, asta
ca să înţeleagă „miticii” care
l-au votat cu entuziasm
„cretin” pe sasul Iohannis că
Ardealul va avea o altă
traiectorie geopolitică în con-
textul înţelegerii dintre Ger-
mania, Ungaria şi Rusia.

Mai mult, Viktor

Orban a postat pe Facebook
poze cu harta Ungariei Mari,
insigne din vremea lui Horty
şi însemne fasciste, fără ca
Institutul „Elie Wiesel” să se
sesizeze, ci tăcând complice
la manifestările hitleriste ale
premeierului maghiar? 

Insitutul „Elie Wiesel”
e foarte breaz când e vorba
să înfiereze valorile naţionale
româneşti şi Sfinţii Închiso-
rilor. Singura reacţie la
obrăzniciile lui Viktor Orban
a avut-o deputatul Bogdan
Diaconu, liderul PRU, pentru
că comunicatul subţire al
MAE nu-l punem la
socoteală, fiind o adiere de
flutur la impertinenţa lui Vik-
tor Orban. 

La aceste acţiuni
separatiste şi revizioniste 
ale premierului ungur,
preşedintele Klaus Iohannis,
fiind preocupat să le placă la
saşii lui papionul, nu avut
timp să reacţioneze. Oare pe
Iohannis îl preocupă doar să
placă preşedintelui austriac
Fischer? Tot mai mult cred
că Klaus Iohannis şi Viktor
Orban sunt doar piese din
dominoul germano-rusesc
de refacere a Austro-Un-
gariei? Noapte bună români
din SRI, SIE, Diaspora,
Bucureşti, ori oriunde vă
aflaţi! Iohannis şi Orban
lucrează pentru voi!

●
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Europa nu trebuie să se sfârşească la Prut!Europa nu trebuie să se sfârşească la Prut!

Ilie
Șandru

DDa, Europa nu trebuie
să sfârşească la Prut! Nu tre-
buie, fiindcă neamul nostru
românesc nu se termină acolo.
Nu se termină nici la Nistru,
darămite la Prut! În 1812 „când
muscalu a pus piatră de hotar
la Prut şi a rupt biata noastră
Moldovă în două”, ruşii şi
ucrainenii, la un loc, reprezen-
tau doar 6,5 la sută din
populaţia Basarabiei. Nici
acum nu sunt cu mult mai
mulţi, cu toate că de atunci a
început un teribil şi permanent
proces de deznaţionalizare a
românilor basarabeni. 
Urmările catastrofale ale aces-
tuia, nu au întârzâiat: Aceştia
„datorită rusificării silnice să fie
transformaţi într-o hoardă de
robi, muţi şi ignoranţi, cărora li
s-a interzis să înveţe limba
natală în şcoli, să se roage lui
Dumnezeu în graiul părinţilor
lor. Sute de mii de deseatine
din pământurile lor au fost
luate şi împărţite coloniştilor
ruşi, bulgari şi germani şi
aceasta numai pentru a-i sili
să-şi părăsească ţara. Numai
într-un singur an 885 de familii
ţărăneşti basarabene au tre-
buit să plece în Siberia spre a
o coloniza” (N. N. Dârnovo –
Politica pansalavistă rusă,
Moscova, 1908).

Acela era doar în-
ceputul, fiindcă uriaşa dramă a
expulzării românilor
basarabeni avea să se ampli-

fice în perioada imperiului roşu
comunist, când a luat proporţi
de-a dreptul uluitoare, nema-
iauzite, când zeci de mii de
români basarabeni au pornit,
fără voia lor, spre pustiurile
siberiene, de unde, cei mai
mulţi, nu s-au mai întors
niciodată.

Cu toate acestea
conştiinţa basarabenilor nu a
putut fi ucisă. Ei erau convinşi
că sunt trup din trupul Ţării,
„fiindcă Basarabia noastră este
o ţară românească, tocmai ca
şi celelate ţări de peste Prut,
locuite de fraţii noştri”.
Conştiinţa aceasta că sunt
români, că aparţin acestui
popor, nu a putut fi niciodată
scoasă din mintea şi din inima
lor „nici cu cele mai drăceşti căi
şi mijloace”, cum spunea Miron
Cristea. Tocmai această
conştiinţă a determinat istori-
cile evenimente din primăvara
anului 1918. Ea i-a determinat
pe românii de peste Prut să
rostească, clar şi răspicat, că
„noi de la străini nu mai
aşteptăm nimic, toată
nădejdea ne-o punem în viaţa
la un loc cu fraţii noştri români.
Noi vrem o Românie a tuturor
românilor”! Aşa avea să
înceapă acel proces de unifi-
care, acea „oră astrală” a
poporului român care avea să
se finalizeze cu unirea neamu-
lui românesc între hotarele pa-
trii reîntregite – România Mare.

În contextul eveni-
mentelor revoluţionare care au
cuprins întreaga Europă de
Est, în 1989, românii

basarabeni au reacţionat
fiindcă nu au uitat cuvintele lui
Mihai Eminescu: „Nimeni n-are
să ne înveţe ce am fost şi ce ar
trebui să fim; voim să fim ceea
ce suntem: români”! Iar acel
proces, născut din conştiinţa
apartanenţei la poporul român,
nu mai poate fi oprit de nimic şi
de nimeni. În niciun caz, nu de
străini. Ar putea fi doar încetinit
de trădătorii de neam şi de
ţară, de cei care îşi vând
conştiiţa pentru un pum de
arginţi străini. Mai precis, de
politicienii de azi ai României,
ca şi de cei de peste Prut.
Fiindcă politica e parşivă, pen-
tru că aşa sunt cei care se
pretind a fi oameni politici:
nişte parşivi şi nişte mincinoşi.
La Izvorul Mureşului,
adresându-se tinerilor
basarabeni, prezenţi cu cur-
surile Universităţii de Vară, fos-
tul preşedinte Traian Băsescu,
a spus, fără nicio reţinere:
„Cereţi unirea şi o veţi avea”!
Cum poate un şef de stat să se
joace cu cuvintele şi să
rostească minciuni, fără să
roşească?! Câtă lipsă de re-
sponsabilitate!

Cei care au condus
destinele României în ultimul
sfert de veac nu au făcut abso-
lut nimic pentru a sprijini
dorinţa de unire cu Ţara a
românilor de peste Prut. Nu au
avut curajul, nu au avut put-
erea, ori nu au avut dorinţa de
a face paşi hotârţi în această
direcţie? Or, pur şi simplu, au
ignorat acest ideal naţional al
poporului în fruntea căruia s-au

afalt. Traian Băsescu ne-a con-
dus zece ani. S-a dus de
câteva ori la Chişinău ca să-i
aburească pe cei de acolo cu
demagogia politicianistă,
împodobită cu minciuni. Iar
dacă Băsescu s-a dovedit a fi
un as al demagogiei, urmaşul
său, actualul preşedinte al ţării,
se dovedeşte a fi şi mai odios,
fiindcă este laş! Ba chiar aş
zice că e un trădător de neam!
Fiindcă, prin tot ceea ce a făcut
până acum, de când s-a insta-
lat în fotoliul de la Cotroceni,
nu a dovedit altceva decât că
nu are nimic comun cu intere-
sele majore ale poporului
român. De altfel, nici nu poate
avea, fiindcă prin venele sale
nu circulă sânge românesc!
Singura lui dorinţă nu este
aceea a se preocupa de soarta
României – „România lucrului
bine făcut”, o lozincă
electorală, lipsită de orice
logică! – şi a românilor, ci de a
se plimba prin Europa şi prin
lume, împreună cu consoarta,
spre a-i arăta acesteia ce
înseamnă să fii preşedinte de
ţ a r ă .

Nu voi face acum o
analiză a procesului istoric de
convieţuire a coloniştilor şfabi
şi saşi cu românii transilvăneni,
autohtoni, pe care i-au jefuit de
pământurile cele mai bune,
pentru a-i umili şi sărăci, astfel
încât să-i transforme în slugi
supuse, beneficiind de
realităţile social-istorice
dureroase în care se aflau
atunci românii transilvăneni.
Dar să fii atât de nătâng, ca să

nu poţi pricepe, sau să nu
conştientizezi că prin votul
acestora ai ajuns preşedintele
României, este prea de tot! Nu
cred că este vorba de aşa
ceva, ci mai degrabă cred că
Iohannis moşteneşte mentali-
tatea retrogradă a înaintaşilor
săi: aceea de a fi stăpân, de a
porunci, de a fi servit, convins
că aşa i se cuvine.

Acesta a fost şi mo-
tivul pentru care a ignorat, pur
şi simplu, efortul extraordinar
făcut, în numele unui ideal
naţional românesc, de tinerii
basarabeni, care au venit la
Bucureşti tocmai pentru a-i
spune preşedintelui României
dorinţa lor fierbinte de a trăi
într-o singură patrie, într-o
Românie a tuturor românilor.
Au venit să-i ceară
preşedintelui să li se dea ceea
ce li s-a promis:UNIREA! Nu
au venit să cerşească nimic
altceva, ci au venit „să caute
un ideal şi o satisfacţie pe care
noi trebuie să le-o dăm”! Aşa a
spus marele Nicolae Iorga.

În loc să-i aştepte, să-
i primească şi să le asculte
doleanţele, neamţul Iohannis a
şters-o, nu „englezeşte”, cum
scria cineva, ci neţeşte, ca un
laş, dovedin prin aceasta, dacă
mai era nevoie după toate
„întâmplările” de până acum,
că nu are nimic comun cu noi.
Fiindcă „cârmuitorii neghiobi şi
vânduţi, netrebnici şi făcători
de rele” (tot Iorga!) nu au ce
căuta în fruntea României şi a
românilor!

●

Dărâmătorii de biserici...Dărâmătorii de biserici...

Al. Stănciulescu
Bârda

TTrupul nostru este
creația lui Dumnezeu, zămislit
în mod deosebit de al celorlalte
viețuitoare pământene, ca o
dovadă că în planul divin noi
aveam o misiune specială. În
trupul nostru Dumnezeu a
așezat chipul Său, adică sufle-
tul nostru, suflare
dumnezeiască, pe care nu o
mai găsim la celelalte
viețuitoare. Acestea au viață,
dar nu au suflet, așa cum are
omul. Sufletul omului este spir-
itual și nemuritor. El face
legătura între lumea
pământească și cea spirituală.
Prin el, omul este regele
creației lui Dumnezeu, fiindcă
datorită lui omul are rațiune,
voință și sentimente supe-
rioare. Datorită lui, omul a
supraviețuit acelor specii
înspăimântătoare de altădată,
precum dinozaurii, brontozau-
rii, balaurii etc. Omul nu a fost
dotat cu coarne, cu colți, cu co-
pite, cu aripi, cu solzi, cu
gheare, cu venin ca să se
poată apăra, să poată ataca.
Se părea că dintre toate
viețuitoarele este ființa cea mai
vulnerabilă, care va dispărea
cea dintâi din lume. Și totuși!
Au trecut milioane de ani și
omul nu a dispărut de pe
planetă, ba dimpotrivă: astăzi
numărăm vreo șapte miliarde
de exemplare, suntem creatorii
și stăpânii a tot ceea ce

înseamnă cultură și civilizație
pământeană, ne plimbăm
printre stele… Mai vedeți vreo
altă specie de viețuitoare
pământene făcând ceea ce
face omul? Sigur că nu!
Aceasta tocmai datorită sufle-
tului, care-l face capabil de
creație și progres.

Omul ca ființă
completă este format din trup
și suflet. În trup este sălășluit și
Duhul Sfânt prin harul pe care
omul îl primește prin Sfintele
Taine: Botezul, Mirungerea,
Spovedania, Împărtășania,
Cununia, Maslul și Hirotonia,
cât și prin diferite ierurgii sau
slujbe bisericești. Sfântul Apos-
tol Pavel numește trupul ome-
nesc chiar ,,templu al Duhului
Sfânt”. Desigur, el se adresa
evreilor și unor oameni
proveniți din religiile păgâne, în
care locașul de cult se numea
templu. În creștinism, locașul
de cult se numește biserică,
Casa lui Dumnezeu, Casa
Împăratului. Dacă noi, ființe
umane purtăm în noi chipul lui
Dumnezeu și Duhul Lui, câtă
grijă se cuvine să avem de
acest ,,templu”, de această
,,biserică” în miniatură a lui
Hristos! Nu trebuie uitat, că, la
sfârșitul lumii, trupul acesta
pământesc va învia, se va
reuni cu sufletul pe care l-a
purtat în viața pământească și
astfel, omul complet, trup și su-
flet, se va prezenta înaintea
Marelui Judecător la Judecata
Universală. Aici, pe pământ,
omul a săvârșit fapte bune și

păcate atât cu sufletul, cât și
cu trupul și se cuvine să
primească atât sufletul, cât și
trupul răsplată pentru cele
bune, cât și pedeapsă pentru
cele rele. ,,Bisericuța” aceasta
a noastră trebuie s-o ferim de
primejdii, de accidente, de boli,
de tot răul care o pândește la
tot pasul, pentru ca să ne
putem trăi zilele ce ne sunt
date de Creator, să ne putem
împlini misiunea noastră în
lume, să ajutăm sufletul să se
urce pe scara care-l duce până
la Dumnezeu, să ne putem
mântui.

Doamne, Doamne, cât
de gravă e realitatea! Câți din-
tre noi ne punem problema gri-
jii pentru suflet și pentru trup!
Sufletul ni-l rănim în fiecare
moment cu gândurile, cu vor-
bele și cu faptele noastre rele,
cu păcatele și cu viciile noas-
tre de tot felul. Cât ne chinuim
ca să-l băgăm în iad! Cât ne
chinuim să ne distrugem și
trupul, bisericuța aceasta atât
de fragilă! Războaie, crime,
atentate teroriste, sinucideri,
avorturi și multe altele au drept
scop distrugerea ființei umane!
Mulți dintre noi îngurgităm zil-
nic mâncare peste măsură,
fără pic de cumpătare, ceea ce
ne duce la boli grave! Cârciu-
mile sunt pline de semeni de-
ai noștri, care consumă
cantități mari de alcool, se
îmbată și-și grăbesc sfârșitul.
Pe firma unei cârciumi sever-
inene scrie denumirea aces-
teia: ,,La groapă!” Mare adevăr

zice acolo! Mulți bețivani am
îngropat! Și când mă gândesc,
că unii dintre ei fuseseră tineri
și frumoși, puternici și mândri,
cu familii și copii ca niște în-
geri! Toate se risipiseră, lăsând
loc băuturii, pentru ca până la
urmă pătimașul să moară beat
pe marginea drumului! Câți
dintre noi nu fumăm țigară din
țigară, deși pe pachete scrie
clar: ,,Fumatul ucide!” Nu ne
interesează! Ne simțim
,,cineva”, când scoatem fumul
pe nas precum locomotivele
de altădată! Mulți fumători de
elită am îngropat, după ce
pătimiseră cumplit ani de-a
rândul de cancer la plămâni!
Câți dintre noi nu sunt abonați
la ,,moartea albă”, adică la
consumul de droguri. 

Ducem mulți viață
dezordonată, socotind că
tinerețea ne e fără sfârșit.
Destrăbălarea, curvia, ne duce
la boli incurabile, care ne bagă
devreme în mormânt! Câte ac-
cidente de circulație nu
seamănă moartea și jalea!
Multe cazuri au fost datorate
megalomaniei, mândriei,
inconștienței, neglijenței! Cad
unii victime unor boli care
puteau fi tratate, dacă se
făceau din când în când niște
controale medicale, niște anal-
ize. Când apar semnele vizibile
ale bolii sau durerea e de cele
mai multe ori prea târziu! Câți
purtăm grijă de igiena trupului
nostru, câți ne străduim să
zăgăzuim, prin curățenie,
pătrunderea microbilor de tot

felul, semințe de boli grele, în
ființa noastră?! Mâncăm cu
mâinile murdare, ținem unghii
netăiate, sub care adunăm mil-
ioane de microbi! Mai și vop-
sim unghiile netăiate,
considerând că prin aceasta
suntem mai frumoși!!

Bisericuțele acestea
ale noastre ar trebui să
păstreze frumusețea
îngerească a curățeniei, a
purității, lumina sfințeniei,
frumusețea copilăriei. Priviți în
jurul dumneavoastră și vă
îngroziți! Atâtea bisericuțe ale
semenilor noștri sunt
dărâmate, cu ferestrele și ușile
sparte, cu acoperișurile spul-
berate, cu pictura ștearsă. În
loc de preoți liturghisitori pen-
tru Hristos, vedeți urlători, care
înjură, drăcuie cu tot ce e în
cer și pe pământ, se bat, se
bârfesc, se schimonosesc, se
murdăresc în noroiul șanțurilor,
își alungă soțiile și copiii din
casă la miez de noapte, slu-
jesc cu toată ființa lor unui
domn al adâncurilor, al
gheenei, al pieirii, fără teamă
de Dumnezeu, fără rușine de
oameni! Față de bisericuțele
ființei noastre avem datoria să
le îngrijim, să ne ocupăm de
sănătatea și integritatea lor și,
mai ales, de mântuirea lor!

●
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Poporul român și rezistența anticomunistăPoporul român și rezistența anticomunistă

Sorin
Andrei

„Z„Zilele rezistenţei
anticomuniste” de la
Mânăstirea Sâmbăta de
Sus, din acest an (24 – 26
iulie), organizate ca de
fiecare dată de Fundaţia
”Ion Gavrilă Ogoranu”, au
fost dedicate împlinirii a 70
de ani de la instaurarea co-
munismului în Romania:
1944 sau ’45 – 2015. Lait-
motivul conferinţelor,
cuvântărilor, discuţiilor ce au
avut loc cu acest prilej a fost
faptul că viaţa în România
post-decembristă seamănă
mult prea mult cu cea din
perioada anterioară marii
păcăleli din decembrie ’89.
Dar acest fapt este unul
aproape firesc, atâta timp
cât avem de-a face cu un
popor (parte din el, dar
consistentă numeric), destul
de ciudat!

J e a n - F r a n c o i s
REVEL transmitea omenirii
un avertisment, prin anii ’90,
spunând că este foarte
greu, după ce ai ieşit din co-
munismul cel devastator, să
scapi şi de toate
consecinţele acestuia, iar în
România este de ajuns să
trăieşti doar câteva luni pen-
tru a te lămuri că nu s-a
reuşit nici pe departe, după
25 de ani, debarasarea de
consecinţele acelei pe-
rioade (cca 45 de ani) de
satanizare a poporului.

Participanţi la acest
eveniment au fost oameni
cu diverse vârste – unii au
prins din plin comunismul,
alţii au apucat ceva din el,
iar cei mai tineri, viitorul şi
şansa acestei ţări, din
păcate, şi cu destul de
puţine excepţii, habar n-au
despre ce s-a vrut cu acest
popor în momentul în care
el a fost supus comunizării.
Tristă constatare (şi pentru
a câta oară!). Jalnică! Dar
dacă n-au habar, atunci să
se uite împrejur şi să ob-
serve în ce lume trăiesc.
Sau mai bine zis, ţinând
cont de faptul că este vorba
despre tineri, în ce lume
urmează să trăiască, dacă
asta de azi este aşa cum
este! Şi dau doar trei exem-
ple, culese din aceşti 25 de
ani, ce ţin de comportamen-
tul paradoxal al acestui
popor (mai ales ”încurajat”
fiind de faptul că alaltăieri
partidul care conduce ţara
şi-a ales noul preşedinte
funcţie de recomandările
venite de la… ”mirobolantul”
Ion):

1. Am ieşit în de-
cembrie 89 în stradă pentru
a face revoluţie anti-
ceauşistă, iar în mai 1990,
la cinci luni distanţă în timp,

l-am votat, cu un scor de 85
la sută, pe… ”mirobolantul”
Ion ILIESCU! Un comunist
pur-sânge;

2. Am strigat ”jos co-
munismul” şi ne-am lăsat
împuşcaţi pentru asta, dar
de atunci şi până la ultimele
alegeri votăm cu un sârg de
neexplicat partide politice
precum FSN, PDSR, PSD
ori PDL;

3. În marea noastră
majoritate strigăm şi suduim
în casele noastre, în faţa
televizoarelor, datorită
sărăciei şi prăbuşirii cvasi-
generale a societăţii
româneşti, dar a doua zi ne
încolonăm cuminţi şi băgăm
iarăşi gâturile în jugul pentru
care suntem plătiţi cu cca
300 de euro (ca să nu mai
pomenim de cei 180 de
euro aferenţi salariului
minim pe economie), fără
să-i deranjăm cu nimic pe
cei care şi-au însuşit şi
administrează în favoarea
lor şi a familiilor lor sute şi
sute de milioane de euro din
banul public. Adică din banii
noştri. Şi nu numai că nu-i
deranjăm, dar mai mult îi
votăm cu un aplomb care îi
lasă cu gurile căscate chiar
pe ei!

În această situaţie te
întrebi de ce s-or întâmpla
toate anomaliile astea? şi
de ce nu se mai opresc ele?
şi de ce de torentul lor se
lasă luat inclusiv tineretul
ţării noastre, cel care, în
condiţii normale, ar fi trebuit
să le amendeze drastic şi
instantaneu?!

Părerea mea, şi să
mă iertaţi dacă vă voi leza
vreun anume sentiment,
este că toate astea se
întâmplă datorită faptului că
nu putem sau, poate – şi
mai grav, nu vrem să ne
apropiem de Dumnezeu. Să
ne apropiem de Dumnezeu
în adevăratul sens al cuvân-
tului pentru ca astfel să
reuşim mult mai uşor să ne
desatanizăm, să ieşim din
toate consecinţele comunis-
mului! Căci noi, cu unici-
tatea noastră mondială –
singurul popor latin şi orto-
dox în acelaşi timp – am
demonstrat lumii că am
reuşit să stăm aici 2000 de
ani, cu greu dar totuşi am
stat, datorită voinţei lui
Dumnezeu. Cine îşi poate
imagina că din nişte
ţărişoare, trei la număr,
călcate aproape tot timpul în
picioare de imperiile vre-
murilor respective, se putea
ridica o Românie dodoloaţă
în 1918 dacă nu ar fi vrut
aceasta Dumnezeu? Ori
iată-ne la o distanţă în timp
de 26 de ani faţă de acel
măreţ eveniment, pe finalul
celui de-al doilea război
mondial, cum suntem

aruncaţi în tăvălugul
regimului iudeo-comunist
satanizator. Şi ziceam
atunci, în toiul comunismu-
lui, cei care avem anumite
vârste, că soarta noastră a
fost pecetluită; că nu vom
mai scăpa vreodată de acel
regim. Dar a intervenit,
iarăşi, pronia divină, dându-
ne posibilitatea să ne
aranjăm societatea, laică –
aşa cum este ea, dar
reaşezându-l pe Dumnezeu
în centrul ei, înduhovnicind-
o astfel într-o oarecare
măsură.

Iar noi ce am făcut?
Spre exemplu, ne-

am declarat la
recensământul din 2011 în
proporţie de 97 la sută ca
fiind creştini, dar dacă ne
întreabă cineva când am
mers ultima oară la Sfânta
Liturghie sau când ne-am
spovedit ultima oară sau
când ne-am împărtăşit sau
când i-am dat să mănânce
sau să bea sau când l-am
îmbrăcat pe aproapele nos-
tru, ce vom putea
răspunde?! Ne vom găsi,
oare, vreo scuză la aceste
neputinţe? Ce vom zice?
cumva că n-am putut ieşi
din toate consecinţele co-
munismului?!

Şi atunci, exact îm-
potriva acestui stil de viaţă,
stimaţi români, un stil de
viaţă în realitate ateu, la fel
de ateu ca şi cel din anii în
care închinarea la Dum-
nezeu ne era interzisă, s-a
ridicat, după puterile ei, în-
cepând cu 1993, o structură
politică de factură naţional-
creştină. Aceasta s-a mani-
festat în interiorul mai multor
organisme (partide, fundaţii
etc), care, ce e drept, nu au
reuşit întotdeauna să se sol-
idarizeze (deh, mândria
este păcatul numărul unu în
lume!), dar aproape toate
au avut un deziderat princi-
pal stabilit de unele dintre
cele mai luminate şi în-
duhovnicite personalităţi ale
vieţii noastre socio-politice
din secolele 19 şi 20,
anume instaurarea statului
român naţional creştin, căci,
conform celui mai mare
teolog român al tuturor tim-
purilor, Părintele Dumitru
STĂNILOAE, ”politica din
credinţă este cea mai bună
politică”. Asta este tot! Nimic
altceva nu s-a vrut, iar per-
soanele cărora li s-a
adresat această structură
politică erau românii cei
mulţi, marea masă a
poporului, cea care a fost
aruncată, culmea, de par-
tidele cu priză la public, fix
la periferia intereselor lor, a
partidelor! Iar noi, cei care în
permanenţă am fost puşi la
colţ, ne-am întrebat şi
continuăm să ne întrebăm:

ce vedeţi rău la politica
naţional-creştină, dragi
români?! De ce nu acceptaţi
politica naţionalistă, de tip
neaoş românesc, fără ex-
cese, fără patimă?! Ce nu
vă place la ea?! ”La cârma
statului român trebuie să se
facă simţită asistenţa lui
Hristos”, zicea acelaşi
Părinte Stăniloae, şi exact
asta strigăm şi noi, de 23 de
ani, şi nimeni nu ne aude!

Socoteala este
foarte simplă, popor român.
Tot ce se mişcă şi se
întâmplă în lumea asta este
condiţionat, direct sau indi-
rect, de voinţa şi de decizi-
ile oamenilor politici. Indivizii
care susţin că nu sunt
interesaţi de politică
deoarece pe ei aceasta nu-
i afectează, sunt, desigur,
naivi. Ei bine, dintre toate
structurile politice post-de-
cembriste româneşti, doar
naţional-creştinismul este
cel ce trăieşte cotidian cu
sentimentul demofiliei –
adică a iubirii de popor. Şi
cu toate astea poporul nici
să n-audă de naţionalism!
Iată, deci, un alt paradox!

Ah, că acum, mai
nou, vin unii cu minţile mult
prea răvăşite şi care,
atenţie, n-au nimic de-a
face cu românismul şi cu
creştinismul (ba di-
mpotrivă), şi iniţiază legi
anti-naţionale, ăsta este un
fapt, dar ce ar fi putut face ei
fără sprijinul românilor? N-
ar fi putut face absolut
nimic! Românii noştri însă,
cei deopotrivă cu noi,
creştini, majoritari ortodocşi,
oameni care, la rându-le, ar
fi trebuit să fie patrioţi,
trădează la cel mai abject
mod posibil interesul
naţional, unii dintre ei
conştienţi de ce fac, iar alţii
din prostie ori, pur şi simplu,
dintr-o lipsă profundă de
atenţie la tot ce se întâmplă
în jurul lor. Este vorba, de-
sigur, de parlamentarii noştri
legiuitori, cei care-şi încep
mandatul printr-un jurământ
de credinţă în faţa României
şi a românilor, invocând aju-
torul lui Dumnezeu! Dar ce
ajutor să primim noi, având
astfel de indivizi în fruntea
ţării?! Căci, se ştie, Dum-
nezeu nu lucrează împotriva
voinţei omului. Cred că ăsta
este răspunsul şi pentru în-
trebarea: de ce, contrar tu-
turor rugăciunilor ridicate
zilnic de cler şi credincioşi,
Domnul nu pune în inimile şi
minţile conducătorilor ţării
gânduri de bine pentru
popor? Pentru că ei,
conducătorii, nu sunt
interesaţi câtuşi de puţin de
popor! Este mai mult decât
evident.

Astfel, pe fondul
prăbuşirii permanente a

societăţii româneşti actuale,
noi, naţional-creştinii, am
încercat, cu puterile noastre
– repet, să aducem în faţa
poporului varianta politicii
creştine, varianta partidului
politic a cărui doctrină se
bazează pe doi piloni:
credinţă nelimitată în Dum-
nezeu şi iubire
necondiţionată de neam şi
ţară. Şi n-am fost buni; şi n-
a fost bine. Acum, lucru de
necrezut, suntem
amestecaţi cu fasciştii, cu
naziştii etc! Fals, dragi
români, fals! Mişcarea
politică aparţinătoare doc-
trinei naţional-creştină din
România ultimilor 25 de ani,
a înglobat oameni mai mult
decât paşnici (mă refer, de-
sigur, la majoritate, cunos-
cut fiind faptul că nu există
pădure fără uscături) şi
care, dintr-un sentiment –
nu dintr-o raţiune – de de-
mofilie, ţi-a propus ţie, drag
popor român, să te îndrepţi
spre instaurarea statului
naţional român creştin, în in-
teriorul căruia să vieţuiască
în linişte şi pace orice indi-
vid, de orice naţie şi religie,
care respectă majoritatea
ştiind că va fi respectat de
majoritate. Acest stat
naţional român creştin, în
care nici un cetăţean –
politician, funcţionar etc –
nu ar fi avut sub nici o formă
posibilitatea de a exploata –
prin furt, minciună şi manip-
ulare – munca
concetăţeanului său, cre-
dem noi că este haina cea
mai potrivită a sufletului
românesc pe acest pământ.
Tu însă, drag popor, în
marea ta majoritate, ai
crezut altceva acordându-le
aproape tot girul tău politi-
cienilor care, în curând, prin
acţiunile lor de tip mafiot,
vor face posibilă extincţia ta!

Iată cât de greu,
aproape imposibil, ţi-a fost
să ieşi din consecinţele co-
munismului. Dar, să
nădăjduim că te vei
schimba.

●
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Democrația? Un moft (ne)prudențial!Democrația? Un moft (ne)prudențial!

Cezar 
Adonis Mihalache

EEvident, după
Comitetul de supraveghere
macroprudențială (CSM!),
va urma cel „de planificare”.
Apoi, „de execuție”. Tot,
macroprudențial(ă)! Pentru
că, așa este la noi: din mo-
tive „prudențiale”, se mai
infiltrează câte un supraveg-
hetor. Că „Big Brother” nu
doarme! Și dacă tot va fi un
CSM, pe acronim (!), poate
își face și o Inspecție
prudențială! Să aibă cine să
certe presa când scapă
date despre rugina din bu-
toaiele de tablă cu miere și
lapte ale guvernării și să
dea de pământ cu
adevărații economiști-
finanțiști, tratați astăzi ca
„părălălogi”…

De fapt, și Guvernul
ar putea deveni un 
Executiv al Supravegherii
Macroprudențiale! Ba și
„micro” și, de ce nu?!, „per-
sonal-cetățenească”. Că la
noi, dacă nu se
supraveghează între ele,
instituțiile statului sigur ne
supraveghează pe noi.

Desigur, toate aces-
tea vor trebui să rămână în
subordinea Comitetului
inițial. El, unicul, irepetabilul,
„Comitetul Isărescu”! A
acelei comisii care să (ne)
supravegheze sistemul fi-

nanciar național, comitet
condus de „ziditorul” BNR,
Mugur Isărescu, și care să
nu răspundă în fața
nimănui! Așa, într-o organi-
zare legislativă milităresc-
generalisimă, de juri că e
gândită de cantinistul
Oprea, ca o lovituă de stat
catifelat prudențial aplicată!

Și, în fond, ce atâta
democrație?! O să ne ex-
plice prudențial comitetul
câtă democrație financiar-
fiscală, pentru început, o să
își mai permită România (și
o să i se permită!) în numele
evitării crizelor globale!
Apoi, și câtă măsură de
democrație cetățenească!
Și așa mai departe… Iar
ironic e faptul că din
Comitetul de Supraveghere
Macroprudențială face
parte, ba chiar e „capo dei
capi”!, șeful unei instituții
care tocmai a risipit rez-
ervele valutare. Asta după
ce ne-a diminuat și rez-
ervele de aur! Că tot vor-
beam de prudențialitate.

Treaba e: a vrut
Mugurel să se joace de-a
guvernul? I s-a pus la
dispoziție Comitetul de
supraveghere. Supraveg-
herea a orice, în cele din
urmă! Fiscală, a Contribua-
bililor („macro” și mici) și alte
cele… Ba, și ministerele și-
ar putea extinde titulatura.
Bunăoară, Ministerul de

Supravegere a Finanțelor.
Păi, nu asta face, oricum?!
Și, Executivul ar putea de-
veni un Guvern de
supraveghere iar
Administrația prezidențială
un Cotroceni al supraveg-
herii aplicării nemțește a
măsurilor sâsâite!

Și chiar dacă este…
consultativ (în cele din
urmă!), Mugurel vrea notă
de predare-primire pe sfa-
turile date de CSM. Pe
acele recomandări pentru
care, Guvernul, dacă nu ține
cont, va trebui să își asume
responsabilitatea. Că de aia
e guvern, iar comitetul
„supraguvern”…

Ca un milițian ban-
car, Isărescu vrea însă să
dea și avertismente. Către
ASF, ba chiar către… BNR.
Păi ce, nu mai Victoraș să
aibă dublă personalitate? Și
ce, Mugurel nu poate scrie
de pe un colț al biroului, ca
șef al supravegherii
macroprudențiale, către
„tizul” de la celălalt colț, al
aceluiași birou, guvernatorul
BNR?

Și își extinde
Mugurel competențele de
zici că țara e deja mare lojă!
Superloja supravegherii! Și
vrea să evalueze și „riscurile
interne” și „riscurile ex-
terne”! Adică să aducă la ra-
port, SRI și SIE (că nu o să-i
ajungă doar raportul
miniștrilor), căci, prudențial,

și accidental!, acestea se
ocupă acum de observarea
„fenomenelor externe și in-
terne”.

Or, cum se chemă
supracontrolul unor instituții
care tocmai au căpătat…
puteri extinse? Democrație?
Conform noii Strategii de
Apărare, cultura, educația și
demografia au devenit
oricum componente ale
securității naționale, iar SRI
(care a primit în portofoliu
activități legate de 
lupta împotriva corupției,
proclamând fenomenul
corupției o „amenințare la
adresa securității naționale”
și care naște suspiciunea
implicării acestei instituții în
actul de justiție) și CSAT
putând interveni direct în
„supravegherea” acestor
domenii.

De fapt, totul este o
continuare a procesului de
marginalizare a democrației
prin înlocuirea instituțiilor
reprezentative prin inser-
area cu forcepsul legislativ a
unor bresle de „experți”
(nealeși, nereprezentativi și
necontrolați democratic!).
Aidoma celor nouă per-
soane care vor forma CSM -
ul Isărescu și care au
căpătat, de facto, dreptul la
inițiativă legislativă. Ca tot
nu aveau acest drept BNR,
ASF, SRI ori SIE…

În fapt, Mugur
Isărescu se așează în cea

mai bună poziție. Releu
între deciziile diktate de
afară (căci despre asta e
vorba!) și aplicarea lor de
către executanții din țară.
Vorba aceea: de ce să mai
dea FMI cu capul în ușa
închisă a Guvernului pentru
a striga, „consultativ”!, că
sunt probleme cu normele
Codului fiscal? Bate la ușa
lui Mugurel și, la un pahar
de vin, se așterne de o „re-
comandare” a Comitetului
de supraveghere către Gu-
vern! Că FMI ne-a dedicat
recent placheta „O decizie
radicală”, dar Guvernul nu
s-a arătat interesat de ea.
Așa, va trimite o recenzie
consultativă Mugurel, nu?!

P.S.:

Mai nou, Mugur
Isărescu ne anunță mândru
că el este… economist! Or,
asta e bună! După un sfert
de secol ca bancher,
Mugurel se dă, nu bancher,
ci economist. Chiar, macro-
economist! Să sperăm însă
că nu o să mai asistăm la
încă un sfert de secol de
prezență a lui Mugur
Isărescu, de data aceasta
ca economist șef al
macroprudenței!

●

Judecata lui „Papuc”!Judecata lui „Papuc”!

Ilie
Șandru

CCând l-am auzit pe
Victor Ponta anunţând că a
renunţat la hotărârea iniţială de
a se opune acordării de salarii
nesimţite înalţilor demnitari,
nesimţiţi şi ei, din simplu motiv
de a nu-l supăra din nou pe Io-
hannis, mi-am amintit imediat
de cuvintele, rămase celebre,
ale lui Vasile Alecsandri, rostite
într-o anume împrejurare: „Se
găseşte mai multă judecată în
papucul meu decât sub pălăria
dumitale”!

Probabil de atunci
poporul l-a transformat pe
„Papuc” într-un personaj sim-
bolic, negativ, care i-a decizii
proaste, hotărâri anapoda. S-
ar părea că Ponta face parte şi
el din rândul unor astfel de in-
divizi, fiindcă nu e pentru prima
dată când calcă în străchini,
cum se spune. E drept, Ponta
se consideră prea june pentru
a purta pălărie. În schimb şi-a
lăsat mustaţă şi „cioc”. Însă şi
acestea sunt foarte „subţiri”,
fiindcă nu au de unde fi mai
pronunţate. Cam aşa este şi
judecata lui, subţire de tot,
judecată de Papuc”! Şi-atunci
cum să conducă o ţară? Încep
să le dau dreptate celor care îl
vorbesc numai de rău,
acuzându-l de tot felul de de-
cizii greşite, de hotărâri pripite,
care nu-şi pot avea „izvorul”

decât dintr-o astfel de
„judecată a lui Papuc”!

Aşa s-a întâmplat şi
acum cu lefurile nesimţite pen-
tru înalţii demnitari ai statului.
Era foarte supărat când a aflat
de hotărârea lui Oprea, luată în
calitatea sa de prim-ministru
interimar. Nu a uitat nimeni
când Ponta, foarte hotărât a
spus: nu! Se vor mări atunci
când vom decide creşterea
salariilor pentru toţi funcţionarii
statului! Dacă s-a fi făcut atunci
un sondaj de opinie privitor la
poziţia sa, Ponta ar fi fost apro-
bat de toţi românii. Mai puţin,
poate, de cei care rămâneau,
săracii de ei, fără lefurile
nesimţite. Fiindcă nesimţiţi
sunt şi ei, în frunte cu Iohannis.
El ar fi trebuit să fie primul care
să se opună. Însă omul este
pus pe căpătuială de când s-a
văzut ales în fruntea ţării. „Mi
se pare o intuiţie înţeleaptă, cu
bătaie lungă. Fiindcă se va re-
duce corupţia la nivel înalt”, a
spus dumnealui.

Ce o fi găsit înţelept în
această hotărâre numai el ştie.
Şi cum anume aceasta va con-
tribui la reducerea corupţiei la
nivel înalt, de asemenea.
Fiindcă singurul lucru pe care
un om cu mintea întreagă îl
poate înţelege din cele de mai
sus este acela că toţi cei 69 de
înalţi demnitari ai statului, în
frunte cu el, sunt corupţi! În
acest caz avem de a face cu
un stat corupt, nicidecum unul
de drept, invocat de toţi aceşti

politicieni mafioţi şi corupţi!
Oare să fii uitat Iohan-

nis atât de repede că a ajuns
acolo unde este prin voturile
celor care trăiesc aşa cum
trăiesc, majoritatea cu un
salariu de mizerie, situat, în cel
mai bun caz, la nivelul venitului
minim garantat? O fi uitat că
românii pleacă din ţară cu
miile, în lumea largă, spre a-şi
câştiga existenţa? Poate aşa
s-ar fi întâmplat, Ponta şi-ar fi
respectat hotărârea, dacă nu
ar face şi el parte dintre acei
înalţi demnitari de stat,
nesimţiţi, şi nu ar beneficia şi el
de acea mărire nesimţită a sar-
iului. Se pare însă că abia mai
târziu şi-a dat seama de „pros-
tia” pe care era gata s-o ia,
uitând, pentru o clipă, că şi el
face parte din aceeaşi şelahtă
a nesimţiţilor. Şi-atunci a în-
ceput să caute o „motivare”. A
găsit-o repede, dând „vina” pe
Iohannis: „Nu vreau să creadă
domnul preşedinte că prin
această opunere vreau să mă
răzbun pe dumnealui”. Şi ca să
fie preşedintele convins că el
este un băiat bun, şi nu-i
poartă pică, i-a mai dat vreo
zece milioane, cu ocazia
rectificării bugetare. „A cerut
zece milioane, zece i-am dat”,
a zis Ponta. De parcă i-ar fi
scos din buzunarul său şi i-a
zis: Hai, mă, i-a de la mine
zece milioane şi gata. Să ai şi
tu un ban în buzunar, la un pro-
tocol, să te mai poţi duce să
vezi lumea, că văd că-ţi cam

place să te plimbi…
Dar dacă ar fi fost doar

cele zece milioane încă nici nu
ar fi aşa mare lucru. Însă aces-
tea au venit după ce, nu de-
mult, bugetul administraţiei
prezidenţiale a fost majorat cu
35 la sută; după ce întregul
buget prezidenţial destinat
plimbărilor preşedintelui în
străinătate, în 2015, a fost deja
cheltuit în prima jumătate de
an; după ce RAPSS chltuieşte
900.000 de lei pentru a-i
asigura domnului Iohannis un
confort de mare lux în vila Lac
3, de care nici măcar Băsescu
nu a avut nevoie; după ce a
dat dispoziţie să i se cumpere
un automobil tot de lux, un
Mercedes de ultimul tip (deh,
neamţul tot neam prost
rămâne!); după ce şi-a expri-
mat dorinţa de a se cumpăra
pentru dumnealui nu una ci
două aeronave!

mul vrea să
vadă lumea şi nu oricum ci în
condiţiile cele mai confortabile.
Că aşa îi şade bine unui
preşedinte al României! Nu
ştie, ori nu vrea să ştie că alţi
şefi de stat şi de guvern se
deplasează cu avioane
obişnuite, „de linie”, ori, pur şi
simplu, cu trenul! Şi nu cred că
greşesc dacă spun că ar trebui
să ştim şi noi, „prostimea”, care
este rostul acestor plimbări?
Cu ce rezultate pentru ţară şi
pentru noi se finalizează ele?
Fiindcă, în definitiv, banii cu
care se plimbă Iohannis şi con-

soarta – îmi vine greu să spun
„prima doamnă”! – sunt banii
noştri! Iar el, când a fost ales
preşedinte, tot prin voturile
noastre, nu a fost ales ca să
facă plimbări prin lume, ci să
rezolve problemele ţării; nu
pentru ca să afirme că „vreau
guvernul meu”!, ci să conlu-
creze cu guvernul rezultat în
urma votului poporului român
pentru bunul mers al treburilor
de stat şi pentru prosperitatea
poporului! Fiindcă guvernul nu
este al lui Iohannis, ci
reprezintă voinţa poporului, în
urma votului popular.

Cât despre Ponta, nici
nu mai ştiu ce să spun. La
puţină vreme după ce a
câştigat USL alegerile, în urma
nemerniciilor pe care dorea să
le facă, prin aducerea, cu orice
preţ, a UDMR la guvernare,
am scris: „Oare să mai avem
încredere în Ponta?” De
atunci, încrederea subţire pe
care o mai aveam s-a erodat în
continuu. Acum, când l-am
auzit că nu vrea ca
preşedintele să creadă că se
răzbună pe el, nu pot decât să-
l întreab: da cu poporul ce ai,
domnule Ponta, de vrei să te
răzbuni pe el? Nu, domnule
Ponta, poporul nu-i chiar atât
de prost încât să nu vadă ceea
ce faci, adică îţi baţi joc de el!
Iar într-o bună zi – căci va veni
şi ziua aceea! – răzbunarea lui
va fi cruntă!

●


