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De la „guvernul meu” la „clasa mea politică”…De la „guvernul meu” la „clasa mea politică”…

Cezar Adonis

Mihalache

PProsteală soroșiștă!
Asta reprezintă consultările
lui Iohnnis cu „strada”! Dar
și o mare diversiune… O
mascaradă în care piața a
fost folosită pentru a aduce
la discuții „acoperiții” din
ONG-uri. Pentru că, oare ce
pretext mai nimerit ar fi găsit
președintele să aducă la

vorbă ONG-urile și acoperiții
lor politici?! Fără a-i reproșa
nimeni că a chemat
„soroșiștii” la Cotroceni.

Și este și o dovadă
că Iohannis consideră
strada mai naivă decât au
făcut-o toți ceilalți președinți.
Pentru că, să vii să spui că
ai nevoie să consulți strada
pentu a fi la curent cu starea
ei, cu dorințele ei, e mai mult
decât praf în ochi.

Președintele știe
mult mai bine ce se
întâmplă în stradă decât
mulți dintre participanți!
Pentru că serviciile sunt la
datorie. Sunt acolo, în
stradă! Știe inclusiv ceea ce
protestatarii nu au încă
habar: felul în care structura
încă eterogenă va furniza
direcțiile pieții. Cele politice,
evident, pentru că asta îl
interesează pe Iohannis.
Cum să salveze castorii
politici fideli, dar și cum să-și
aducă oamenii lui pe bari-
cadele politicii sale, pe
seama mulțimii!

Dar și mai josnic
este modul „arhaic” în care
președintele încearcă să
dezbine piața, chemând la
negocieri cetățeni aleși
„aleatoriu” pentru a genera
și puncte de nemulțumire ce

pot duce la fragilizarea și
destrămarea pânzei de
proteste care a cuprins
elefanții politicii.

De ce nu au fost
chemați și „liderii” din piețele
altor orașe? Pentru că, la di-
mensiunea lor, nu
reprezintă interes. Lucrurile
au început în București,
imaginea supraColectivă
aici a atins apogeul! Apoi,
chemarea unor „delegați
naționali” din orașele în care

au avut loc protestele 
ar fi întins povestea
consultărilor. Și ar fi generat,
poate, și alte puncte, orașe,
de proteste.

Așa, neamțul vrea
să termine repede! Pentru
că premierul e deja decis,
cel puțin în culisele sistemu-
lui și transferat de servicii pe
„post-it”-ul prezidențial.
Decis ori impus… Aici e sin-
gura necunoscută, de fapt…

În rest, joc de glezne
pentru conturarea noilor lid-
eri politici pe care Iohannis
îi vrea pe lângă „guvernul
meu”.

Președintele Klaus
(I)oha… Cel care, din start,
a apăsat butonul impunerii
cu acel „îi voi convoca”. Or,
fie și numai pentru această
impunere, piața ar fi trebuit
să-i dea peste nas. Să-i re-
fuze „nominalizăriile”. Sau,
și mai bine, piața ar fi trebuit
să se mute cu totul sub gea-
murile Cotrocenilor. Că
poate președintele nu e
doar „mut”, ci și surd…

O deplasare în
masă la Cotroceni care ar fi
fost impusă și de cea de a
doua aroganță a neamțului:
aceea de a anunța că va
merge în piață când vrea el!

Or, nu domnule

președinte, în piață mergeți
când are ea nevoie de
dumneavoastră! Și când vă
cheamă. Altminteri, nu doar
că nu hrăniți piața, dar este
ca și cum v-ați fi așezat
peste nopțile ei nedormite.
Și peste cadavrele de la
Colectiv. Sau poate că asta
doriți… Da, la „Ateneu”, la
Teatrul Național, în vacanțe
chiar, mergeți când doriți
dvs.! Dar nu aplicați această
voință țării, nu vă folosiți de

apostila acestui „când vreau
eu”…

Și da, un lucru chiar
seamănă cu revoluția din
89. E chiar acest neamț
care, da!, doar se face 
că lucrează! Adică,
„guvernează”! Dar adevărul
e că a ști să te faci că lu-
crezi, pentru a fi convigător,
e treabă complicată. Măcar,
Mircea, în 1989, a avut
alături un actor…

E drept, Iohannis se
„resetează” în aceste zile
după scenariul folosit la
prima lui setare la cârma
țării: cu ajutorul serviciilor
secrete (deja, fățiș, prin ser-
viciile conduse acum chiar
de fostul şef al filialei Soroş
de la Cluj!). Adică, prin
Facebook şi societătea
civilă soroşiştă!

Și totuși, strategia
„De la guvernul meu la clasa
mea politică” rămâne o
piesă provincială pusă pe o
scenă prea mare…

●

Privilegiile Bisericii Ortodoxe?!Privilegiile Bisericii Ortodoxe?!

Ion

Coja

DDușmanii a tot ce
este românesc nu au scăpat
ocazia de a se deda la un
nou atac împotriva Bisericii
Ortodoxe Române. Televiziu-
nile, toate încăpute pe mâna
unor strategi și mercenari ai
anti-românismului, au dat
zilele acestea un concurs
substanțial acestui atac
mârșav. S-a ajuns până
acolo ca să se afirme că una
din revendicările „străzii”, cu
care se va merge mâine la
Cotroceni, ar putea fi și asta:
să se renunțe la privilegiile
de care se bucură BOR…

Întâmplarea face ca
unul dintre tinerii activi la ul-
timele manifestații să mă
sune și să mă roage să-i
corectez stilistic un set de
propuneri pe care dorea să
le recomande grupului con-
stituit ad hoc în Piața
Universității pentru a se
prezenta la Cotroceni cu
propunerile participanților. Ei,
bine, una din propuneri era
ca Johannis să intervină
public să demaște și să con-
damne campania de manip-
ulare denigratorie ce se duce
împotriva BOR. Așadar,
acesta este adevăratul spirit
din Piața Univerisității, doam-
nelor și domnilor de la Pro
Tv, TVR etc!

Nu mă întind la
vorbă, nici nu cunosc exact
care este situația „privilegi-
ilor” pe care le-ar avea preoții
ortodocși, dar țin să fac
apăsat o precizare, o
remarcă: în comparație cu
celelalte culte din România,
care primesc din străinătate
subvenții masive, suspect de
masive, Biserica Ortodoxă
nu are parte de așa ceva,
dimpotrivă, ea este angajată
într-un vast program de
susținere a ortodoxiei
românești din țările înveci-
nate și din diasporă!

Am avut ocazia să
predau la câteva facultăți de
teologie, ortodoxă și ne-
ortodoxă. Am avut astfel
ocazia să mă minunez de
campusurile universitare im-
pecabil puse la punct în care
învață și trăiesc studenții
unor culte ne-ortodoxe,
creștine. Nu s-a ferit nimeni
să-mi spună cu lux de
amănunte că acele edificii și
servicii puse la dispoziție
studenților sectanți fuseseră
obținute prin donații din

străinătate, de la corele-
gionari, de la forurile supe-
rioare ale cultului respectiv!
Era la mijloc și o tehnică de
atragere, de prozelitism: sunt
multe avantaje materiale pe
care le poți dobândi în
România lepădându-te de
ortodoxie, gest care mi-a fost
sugerat, ba chiar am fost in-
vitat în chipul cel mai explicit
să-l fac!… Doar și 
printre studenți, majoritatea
aparțineau cultului respectiv
numai de câteva luni, căci
era aceasta o condiție pentru
a fi primit în campusul mirific,
cu bursa aferentă etc., etc…

Biserica Ortodoxă
Română nu are alt sprijin
decât al nostru, al enoriașilor,
al românilor! Și acest sprijin
îi permite Bisericii să susțină
o activitate extrem de bogată
și de diversificată pe planul
lumesc al existenței. Cei ce
trăiesc în afara Bisericii nu
au cum să cunoască această
acțiune pe care Biserica a în-
treprins-o dintotdeauna. Se
știe doar că primele școli și
primele așezăminte
spitalicești au funcționat prin
grija Bisericii. În lumea
modernă, statul a preluat o
bună parte din atribuțiile Bis-
ericii, dar Biserica nu a înc-
etat să fie mai departe
preocupată de sărăcia și
suferința poporenilor săi, de
condițiile vieții materiale, os-
tenindu-se pentru a alina
aceste suferințe.  Fără însă
a-și limita și neglija menirea
sa specifică: de a-l ajuta pe
om să se mântuiască, să-și
dobândească loc de
verdeață și lumină pentru
viața cea adevărată, de Apoi!

Sigur că Biserica
Ortodoxă este privilegiată în
România! Are imensul privi-
legiu și imensa responsabili-
tate de a fi Biserica
Neamului. Aceasta este real-
itatea, simplă și impozantă,
iar din această realitate de-
curg o serie întreagă de
obligații și servituți pentru
BOR care nu pot fi așteptate
de la celelalte culte.

●
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Ţara fără Patrie...Ţara fără Patrie...

Grid

Modorcea

ÎÎn ultimul timp am
renunţat să mai trimit la
presă vreun articol, fiindcă
m-am lămurit că victimele şi
călăii cooperează, nu au
nevoie de morală. Prefer să
mă ocup de cercetare sau

să scriu romane, parabole.
Sunt mai folositoare. Dacă
scriu acum este pentru a
arăta că tragedia de la
Clubul Colectiv era
previzibilă, încă de la acci-
dentul aviatic din Apuseni,
încă de când s-a instaurat la
Cotroceni Satana
zâmbăreaţă, liber-
cugetătoare, iar nimeni nu
bănuieşte că această
tragedie este doar vârful
aisbergului, vor mai veni şi
altele, deja multe se petrec
nevăzut, sunt mii, fiindcă
ţara în care trăim nu mai are
Patrie. Iar fără patria din cer,
adevărata patrie, nu e decât
o ţară pe mâna Satanei. Are
dreptate Gheorghe Zamfir
când spune că Satana este
creaţia Omului, nu a lui
Dumnezeu. Ce nobil ideal
exista în Grecia antică
atunci când se duceau
tinerii să lupte, să-şi dea
viaţa pentru patrie. Ce
însemna patria pentru un
vitreaz ca Alcibiade? Şi
mereu ne gândim la eroi
când ne gândim la patrie.
Patria este asociată cu ero-
ismul. Dar unde s-au dus
cei 500 de tineri în noaptea
de 30 noiembrie? La Hal-
loween, să se distreze, iar
obiceiul vampiric născut în
Transilvania (?) nu i-a iertat.
Pentru cine şi-au dat viaţa
cei 27 de tineri în ajun de
Halloween?

La noi Patria s-a de-
monetizat total. Prea am
avut o patrie virtuoasă, prea

măreaţă era, neasemuită,
precum patroana ei, Fe-
cioara Maria. De aceea fari-
seii nu vedeau cu ochi buni
această patrie, trebuia
sfâşiată, compromisă. Şi
ne-au introdus îndoiala. Şi-
a dat Iisus viaţa pentru pa-
tria lui, care l-a alungat cu
pietre? Nimeni nu ţinea
seama că patria lui e în cer.

Trebuia făcut om. Trebuia
răstignit. La fel România.
Am auzit la New York un
tânăr care spunea de ce a
plecat din România: „O ţară
care nu merită să-ţi dai viaţa
pentru ea, nu mai e ţară.
Să-ţi dai viaţa pentru patria
de lut care nu mai există, pe
care toţi au terfelit-o, au
sfâşiat-o, au rupt din ea?
Sacrificiul a devenit o
caricatură, aşa cum orice
mesaj a devenit apă
chioară, ca şi cum ai vorbi la
pereţi. Jertfa, jertfirea bietu-
lui ciobănel". Şi-apoi, în
acest context, ce rost mai
are ambâţu'? Să fii primul
într-o patrie de golani? 

Ce fel poate suna
cuvântul patrie în gura
unuia care vine aici de la
Paris şi varia-ză pe cultura
română, dă jos Coloana lui
Brâncuşi, împreună cu un
Cacaministru şi un
preşedinte zâmbăreţ, şi
vrea să încarce rom-
boiedrele în vagoane, să le
ducă afară, să le pună în
faţa casei lui, de pe Champs
Elysées? Sau ce fel de pa-
trie promova şefu' I.C.R.
când a pus zvastica la New
York pe un ponei sau edita
albume de artă cu ardei iuţi
în vagin? Ce fel de patrie e
aceea în care pataruşinea
spunea despre marele Poet
că e „cadavru nostru din de-
bara, de care trebuie să ne
debarasăm", iar
preşedintele ţării îl
decorează? Ce fel de patrie

mai e aceasta? Cum îşi per-
mit aşa ceva în ţara lui Em-
inescu? Îşi permit, fiindcă nu
mai există Patria! Şi poţi să
fii primul într-o patrie al cărei
popor, cum a scris negru pe
alb tot iceristu', are „struc-
tura fecalei"? Şi este aplau-
dat! Nu-l judecă nimeni. Îi
arestează pe ăia care fură
dintr-un chioşc, să se audă

la U.E. că aici există lege,
justiţie, democraţie, dar
crimele de les majestate,
care ucid Patria, cine le
sancţionează? Ba criminalii
sunt promovaţi, fiindcă fac
politica anti-românească,
bineînţeles, comandată de
la centru'... Alt centru', care
şi-a schimbat numai bătaia
vântului.

Politicienii toţi, dar
toţi, se fac că nu văd! Nu
era de datoria Parlametului
ţării să se sesizeze când
cineva bălăcăreşte poporul
şi pe sfinţii lui? Nimeni nu
simte, nu e deranjat că Em-
inescu este transformat în
cadavru de către şefu'
I.C.R. - fostul- , care era
pătit cu bani grei, să pro-
moveze cultura română în
lume!? 

Şi el se promova pe
sine. Îi bagă pe Eminescu,
Blaga, Sadoveanu, Arghezi,
Caragiale şi restul valorilor
la debara şi se promova pe
el, îşi traducea cărţile anti-
româneşti în 17 limbi pe
banii statului român! Asta se
mai numeşte oare generoz-
itate, toleranţă, înţelepciune
sau este vorba despre un
popor fără patrie? Poporul
la care mă gândesc eu, într-
adevăr, nu mai are patrie.
Iar cei care au ocupat-o, au
răstignit-o, o ucid din inte-
rior. Tragedia care s-a în-
tâmplat la un club din
sectorul 4 al Capitalei este
una din consecinţe. Sunt
mii, dar ascunse, nevăzute,

asta însă a fost prea vizibilă.
M-a tulburat profund, m-am
dus la biserică şi m-au rugat
pentru cei morţi. Apoi, l-am
întrebat pe Dumnezeu: Ce
fel de Patrie e aceea,
Doamne, în care se poate
întâmpla ca 27 de tineri să
moară arşi de vii şi alţi 185
să aibă arsuri grave, cu care
rămân însemnaţi pe viaţă?

Nu a fost un atac terorist,
nici o sinucidere în grup,
cum s-a întâmplat prin
Africa, cu nu ştiu ce sectă,
ci pur şi simplu cinci sute de
tineri s-au adunat într-un
club să sărbătorească
ajunul de Halloween, să as-
culte o formaţie de muzică
rock alcătuită din cinci tineri
ca ei, apoi să desfacă
şampanie, să arunce con-
fetti, să se distreze. Şi
deodată un scurt-circuit a
declanşat un incendiu dev-
astator. Nu s-a aprins scena
sau un colţ din clădire, să
poată fi controlat focul, ci si-
multan, s-a declanşat un iad
general. Sala nu avea decât
o ieşire îngustă. Acoperişul,
pereţii, stâlpii erau căptuşiţi
cu burete neignifug. Oa-
menii erau prinşi ca într-o
cuşcă. Au ars aceşti tineri
ca şobolanii, au murit prin
asfixiere, un adevărat in-
fern.

Toată presa
internaţională şi-a început
jurnalele de ştiri cu tragedia
de la Bucureşti, fiindcă aşa
ceva nu s-a mai pomenit.
Sunt fel de fel de tragedii,
cade un avion, un elev
nebun îşi ucide colegii cu
mitraliera, un alt nebun
aruncă o bombă în timpul
unei curse de maraton, tot
felul de nenorociri, dar toate
au o explicaţie. Numai
tragedia de la Bucureşti nu
are nici una, fiindcă nimeni
nu-şi închipuie ce se poate
întâmpla când nu mai există

patria. E un caz care
dovedeşte că Dumnezeu ne
dă armonia, iar răul satanic
şi-l face omul cu mâna lui.
Patria din cer e una, iar cea
de pe pământ cu totul alta.
Şi când ea e abandonată, e
la discreţia amartaloilor, a
satanizaţilor, devine o
cazemată din burete. Fără
Patrie, fiecare face ce-l taie
capul. Viaţa devine o loterie.
Oricine poate să moară din
nimic. Numai într-o lume
fără Patrie nu există
vinovaţi. 

La noi sunt numai
tragedii, nu şi vinovaţi.
Numai efecte, fără cauze.
La această tragedie s-a
ajuns prin dezmembrarea
(nu descentralizarea!) statu-
lui, şi la o lipsă de respons-
abilitate generală. Cum să
mai lupţi pentru un ideal
românesc într-o ţară
condusă de o haită anti-
românească, mereu la put-
ere, indiferent câte alegeri
„democratice" s-ar face,
fiindcă e susţinută din afară
să compromită tot ce-i sfânt
în Patrie? 

Patria, păi ce
rezonanţă avea acest cu-
vânt în gura lui Socrate?
Suna ca Dacia, în gura lui
Decebal! Sunt mereu cu
gândul la trecutul ei glorios,
să fac punţi cu viitorul, să nu
renunţ la speranţă, fiindcă
eu cred că români adevăraţi
mai există, cum sunt acei
fabuloşi donatori de sânge,
care ştiu că Patria
înseamnă viaţă, iar mulţi îşi
mai păstrează mândria,
fiindcă nu noi putem decide
aici şi acum soarta unui
popor, destinul unei patrii.
Aceasta este Patria lui
Dumnezeu, Dumnezeu nu
se uită poate acum la ea,
dar se va uita şi mânia lui va
fi cumplită, ca un vârtej de
foc va veni asupra
distrugătorilor de neam şi
limbă! Mereu am fost cu
Deus Absconditus, dar va
veni şi ziua lui Deus
Răzbunătorul!

●
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Despre votul universal ponderatDespre votul universal ponderat

Cristian

Vasiliu

ÎÎn formă actuală, votul
(modalitatea în care el este or-
ganizat şi funcţionează, nu
alegerea exprimată prin vot în
sine) este cauza directă a per-
vertirii clasei politice. Răul pe
care îl constat nu ţine numai de
efectele pe care clasa politică
le produce prin reprezentaţii ei
(de la răul deciziilor greşite la
răul mariile hoţii), ci şi de o
anume esenţă alterată (de la
răul proastei creşteri la răul
voracităţii) ce se poate oricând
manifestă în existenţă şi pe
care pedeapsa – când este
aplicată - nu o poate nicidecum
îndrepta.

Mai mult chiar: răul nu
se rezumă la clasa politică în
sine, ci erodează şi relaţia pe
care clasa politică o are cu so-
cietatea civilă. În primul rând,
clasa politică a învăţat să ma-
nipuleze societatea civilă şi,
pentru asta, să o dispreţuiască
şi să i se considere superioară.
În al doilea rând – şi aici vina
aparţine tuturor –, societatea
civilă, ce teoretic oferă materia
primă pentru clasa politică, din
pricina umilinţei pe care o res-

imte, se iluzionează că poate
amendă clasa politică prin vot
negativ, îşi exprimă dezgustul
foarte vocal – dar inutil, pentru
că este profund fragmentată şi
uşor influenţabilă, amendează
orice beneficiu acordat celor ce
conduc (proveniţi din clasa
politică) plecând de la un prin-
cipiu egalizator cu iz comunist
şi se bucură rar (şi amar) de
circul produs de zbaterea vre-
unui politician corupt
împins/prins în plasa
păianjenului justiţiei.

Nimic nu se poate
schimba dacă societatea îşi
păstrează această atitudine
ostilă şi totodată pasiv-
resemnată faţă de clasa
politică. Există o unanimitate
de păreri în această privinţă.
Totuşi, oricât ar părea de ab-
surd, revizuirea de atitudine
trebuie să plece dinspre soci-
etate; nu clasa politică trebuie
să îşi câştige respectul, ci el
trebuie să îi fie acordat,
făcându-se o separaţie clară
între clasa politică şi
reprezentaţii ei. Iar acest lucru
nu se poate realiza decât prin
renunţarea la sistemul de
votare actual.

Fie că ne place, fie că
nu, dezavantajele votului uni-

versal ne-au adus aici. Am
sacrificat, de dragul unor prin-
cipii umanitariste prost
înţelese, capacitatea de a con-
trola eficient modul în care
suntem guvernaţi. De o sută
de ani, de când am renunţat la
votul censitar (1919) ne-am
expus procesului de pervertire
a clasei politice şi vina ne
aparţine. Am permis accesul în
politică (în clasa politică) şi mai
apoi (prin vot) la conducere,
unor persoane ce au putut ma-
nipula votul – universal - prin
discurs populist (situat la limita
minciunii) şi prin mituiri, din
pricina lipsei de consistență şi
competenţă a masei votante.
Am pierdut mai mult decât am
câştigat. Iar cea mai mare
pierdere este tocmai scârba pe
care o resimţim acum pentru
clasa politică, scârbă care ţine
departe de politică oamenii ca-
pabili şi morali şi departe de
vot (şi de circul ce îl precede)
oamenii cu discernământ.

Sunt voci care – pe
bună dreptate! – critică votul
cenzitar (pe criterii econom-
ice), votul rasial (pe criterii de
rasă), votul social (pe criterii de
clasa socială) şi chiar votul ca-
pacitar (ce presupune din
partea alegătorului un anumit

grad de instrucţie). Suntem de
acord că limitarea accesului la
vot presupune încălcarea unui
drept fundamental de expri-
mare și deci a libertăţii unui
cetăţean. Însă, între votul uni-
versal şi votul limitativ, există o
varianta alternativă: votul (uni-
versal) ponderat. În acest sis-
tem toţi cetăţenii pot vota, însă
pe baza unor anumiţi indici se
dau valori diferite votului
fiecărui cetăţean; altfel spus:
toţi ajung să voteze – sau nu!,
dacă nu vor – însă nu fiecare
vot contează la fel.

Acest tip de vot va
mulțumi şi voinţa legitimă a
poporului de a-şi exprimă
opinia şi opţiunea, însă va
limita importantă cantităţii în
favoarea calităţii. Oamenii
politici – produsul modelului
actual de vot – nu vor mai
alege calea demagogiei, a mi-
tuirii şi a manipulării mulțimilor,
ci îşi vor îndrepta atenţia
asupra elitelor competente, cu
forţă în alegerea
conducătorilor şi administrato-
rilor naţiunii şi, respectiv, a
bunurilor ei. Nici problemele
sociale nu vor fi uitate pentru
că numărul va conta, totuşi, iar
soluţiile propuse vor beneficia
de girul elitelor, deci vor fi real-

iste şi necesar realizabile.
Clasa politică se va primeni
păstrându-se în acelaşi timp
valorile democratice. Egali-
tatea se va păstra şi ea prin ac-
cesul liber la creşterea pe
scara importanței votaţiei;
egalitatea va fi, astfel - în spir-
itul liberalismului - o egalitate la
start, o egalitate de premiză,
nu o egalitate pernicioasă de
statut (de tip comunist).

Mai înainte de a trece
însă la un astfel de sistem de
votare, trebuie îndeplinite
câteva cerinţe iniţiale ce ţin ex-
clusiv de societate civilă. În
primul rând trebuie înţeles şi
acceptat faptul că există o ine-
galitate corectă (bazată de
merit) – recte elitele – şi că ea
trebuie conservată şi în struc-
tura votului pentru ca votul să
aducă beneficii societăţi; în al
doilea rând, trebuie reinstaurat
respectul faţă de clasa politică
(nu neapărat faţă de
reprezentaţii ei!) şi de politică
în general; iar în al treilea rând
trebuie ca votul să fie privit nu
numai că un drept (sau privi-
legiu), ci şi ca o responsabili-
tate, pentru ca discernământul
individual să fie activat şi antre-
nat.

●
Corupţia care arde, corupția care ucide...Corupţia care arde, corupția care ucide...

Horia

Scarlat

SSunt momente în viață
când rămâi fără cuvinte, fără
glas, fără lacrimi, momente în
care oamenii au nevoie de oa-
meni, când evenimente tragice
ne aduc în faţa unor nedorite
situaţii. Aşa s-a evidenţiat, din
păcate şi evenimentul din
Bucureşti, care va rămâne
pentru totdeauna unul dintre
acestea. Ziua când zeci de
persoane au murit şi alte sute
au fost rănite, în urma unui in-
cendiu (a cărui periculozitate
se pare că a fost uşor neglijată
la începutul acestuia), urmat
de un haos total.

Un eveniment tragic
care a avut loc, într-o vineri
seară, într-un club din
Bucureşti, în care la acel mo-
ment se aflau câteva sute de
oameni ce veniseră să asiste
la un concert de muzică, la un
eveniment cultural. Intelectuali,
studenţi, artişti, tineri frumoşi,
veniseră să se distreze după o
săptămână de muncă şi, în
niciun caz, să moară arşi de un
sistem corupt. Un sistem, pe
care fără nicio intenţie rea, la
fel ca victimele nefericitului
eveniment, noi toţi îl hrănim
plătindu-ne taxele şi im-
pozitele. Un sistem corupt pe
care îl alimentăm cu munca şi
corectitudinea multora dintre
noi, cei plătitori de taxe, pentru
a ne face o viaţă mai bună şi,
în niciun caz, unul care să ne
ucidă.

Întâi a fost doar o ştire
de „breaking news” care mi-a
atras atenţia, o ştire care avea
să facă înconjurul întregii lumi,
într-o seară de „halloween”. O
ştire care anunţa o tragedie şi
care, acum, ne îndreaptă cu
gândul către un necesar

„restarting” al întregii noastre
societăţi. Zeci de tineri morţi şi
răniţi într-un club din Bucureşti.
Pe urmă, la fel ca mulţi alţii, am
aflat foarte repede despre
derularea evenimentului în di-
rect de la televizor. Oameni
îngroziţi, oameni răniţi, morţi
scoşi pe tărgi, medici care nu
mai ştiau în ce parte să se în-
drepte, pe cine să ajute mai
întâi, jandarmi, poliţişti, pom-
pieri, oameni de rând într-o
alertă de neimaginat, televiz-
iuni care transmiteau în direct
o tragedie fără margini, cu oa-
meni care încă mor după o zi,
după două, după alte zile de la
producerea nefericitului eveni-
ment cu zeci de morţi şi răniţi.
Am văzut cu toţii o imagine de
coșmar, o naţiune înecată în
lacrimi, fiind unul dintre aceia
care de regulă nu se
emoţionează uşor, chiar şi într-
o noapte de groază, în care am
asistat la ceva fără precedent
pentru mine. Însă, ce m-a im-
presionat a fost solidaritatea
de care poate da dovadă în
astfel de momente naţiunea
noastră.

Am văzut cu toţii, cozi
interminabile la centrele de
donare de sânge. Oameni care
şi-au lăsat treburile lor de zi cu
zi şi au fugit catre spitale să
doneze sânge, să ajute şi ei
cum pot, am văzut o mobilizare
extraordinară a multora.

Am văzut şi am citit
despre medici şi asistente,
care şi-au lăsat treburile per-
sonale, s-au îmbrăcat si au
plecat de urgenţă spre spi-
talele unde lucrează. Așa a fost
pentru ei, o zi ce trebuia să fie
una de odihnă şi în niciun caz
o zi ca aceea care a fost pentru
majoritatea celor care
muncesc în sistemul sanitar
din Bucureşti, oameni pe care
nu i-a chemaț nimeni şi care s-

au prezentat singuri la locul lor
de muncă, la spital. Au venit de
urgenţă din toate colţurile
oraşului, cu mijloace personale
de transport sau nu, fără
remunerație, fără șpagă, unii
plătindu-și taxiul din salariul lor
atât de inuman.

Se întreabă cineva: de
ce? Din omenie, din empatie,
din ce motiv aceşti oameni vin
să ajute? Ce le dă puterea să
rămână medicii şi asistentele
pe care, numai în astfel de mo-
mente, îi conştientizăm cât de
importanţi sunt pentru noi toţi,
cei care oricând putem avea
mare nevoie de ei? Ce i-a de-
terminat pe aceşti oameni să
reacţioneze atât de prompt,
fără să le ceară nimeni asta?
Şi am găsit, în plus, încă un
motiv, printre multe altele, cum
ar fi respectul pentru
jurământul pe care îl depun la
începutul carierei lor, jurământ
care pentru astfel de oameni
contează, motivându-i într-o
oarecare măsură? Poate şi re-
spectul pentru întreaga
noastră naţiune, pentru
jurământul depus, poate şi
asta îi ţine în spital la muncă
intensă de atâtea şi atâtea
zile... Poate doar un sentiment
uman sau ce altceva? Oameni
care au venit să muncească în
zilele când fiecare secundă
contează, fără ca aceştia să
mai treacă pe la casele lor,
timp de atâtea şi atâtea zeci şi
zeci de ore, zile care rămân
definitiv în memoria colectivă.
Şi, uite aşa, gândul mi s-a în-
dreptat către un alt jurământ
cel al funcţionarilor publici
răspunzători la rândul lor, într-
un oarecare procent, ce pare
că nu mai contează, a celor
care nu şi-au făcut treaba
corect şi care se fac vinovaţi
într-o masură mai mare sau
mai mică de neglijenţa ce a

adus la o astfel de tragedie, la
acest nefericit eveniment care
a marcat o ţară întreagă,
acoperind-o cu doliul naţional.

A A s i s t ă m ,
tăcând, cum în ţara asta oa-
menii sunt omorâţi „pe în-
credere”, exact cum a primit
avizul de funcţionare clubul în
care au murit zeci de tineri,
aviz semnat de către unul
care, cel puţin de această dată,
a semnat ca primarul şi care,
acum, împreună cu toată „ca-
marila” domniei sale s-au as-
cuns după interpretarea unor
legi sau norme încă neclare.

Mi-aş dori să vorbesc
despre eroi, pentru că ei sunt
altfel şi nu sunt mulţi, despre
cei care au murit ajutându-i pe
semenii lor, despre toţi respon-
sabilii care acum se ascund ca
şobolanii de mass-media, de
întrebările noastre trimiţându-
şi slugile la înaintare după ce
şi-au dat seama ce au făcut
prin nesimţirea lor, ce oameni
au promovat pe lângă ei, de-
spre politicul coruptibil promo-
vator de lichele şi
incompetenţi, despre cei
cărora li s-au topit „bacnotele
de şpagă” în buzunar, despre
mituitori, despre corupţii sis-
temului şi legislaţia care le
crează posibilitatea asta, dar şi
despre o societate încă
bolnavă, o societate în care
corupţia şi neglijenţa în servi-
ciu ucide. O societate bolnavă
în care am constatat, cu
profundă dezamăgire, că sunt
încă foarte mulţi cărora nu le
pasă, sau nu le mai pasă, în
care mulţi nu cunosc, nu știu și
nu respectă nici măcar doliul
național.

Mi-aş dori să vorbesc
despre multe cauze, directe şi
indirecte, care au dus la o ast-
fel de tragedie, acum când, la
fel ca mulţi alţii dintre noi, sunt

cutremurat de tragicul eveni-
ment care s-a produs în centrul
Capitalei, dar nu vreau să trec
cu vederea inclusiv valul de
solidaritate dătător de speranţă
multora dintre noi, un val de
solidaritate fără culoare politică
şi fără interese ascunse. Cu
siguranţă, se va mai vorbi mult
timp de acum încolo despre
aceste zile care sunt şi vor
rămâne un moment foarte trist
pentru noi toți, pentru istoria
oraşului nostru, a Bucureştului,
pentru toată națiunea noastră,
dar și pentru mulţi dintre noi,
clipe care încă ard pe altarul
colectiv al societăţii noastre.

Totodată sper ca
instituțiile responsabile ale
statului să depună eforturile
necesare pentru ca efectele
acestui eveniment să fie cât
mai limitate, cauzele să fie
analizate cu luciditate fără
emoţii, fără ură, cu raţiune,
găsindu-se soluţii şi astfel de
evenimente să nu mai vedem
niciodată, iar noi toţi să dăm
dovadă de solidaritate și de
compasiune prin faptele noas-
tre. Cu toții, noi, societatea
civilă, clasa politică sau
autorităţile, angrenați în lupta
împotriva corupţilor, să
corectăm greşelile unui sistem
coruptibil care a aruncat ţara
asta într-un cutremurător doliu
naţional, la propriu şi la figurat,
iar împreună să nu mai tolerăm
o societate în care corupţia
arde și ucide!

●
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„Julien” de… Colectiv„Julien” de… Colectiv

Cezar 

Adonis Mihalache

AAdevărul e că din
toată piața ne-a ieșit cam de o
ceapă… Nu degerată, ci
feliată între political
(in)corcect-ul dâmbovițean și
societatea civilă soroșiștă, o
ceapă de proteste tăiată…
„julien”! Ori, dacă am fi niște
sataniști sadici, am spune că
ni s-a ales chiar de o ceapă
arsă rău… Dar nu suntem „ro-
kerii” înfierați de preoții de
aiurea, așa că rămânem
julieni mascaradei
prezidențiale. Adică un soi de
„fideluță”, așa cum au ajuns și
treburile în țara asta. O
tehnocrație cât 30 000 de
solzișori azvârliți din stradă
înapoi în linistea cotidiană.

Și nu poți să nu
constați penibilul situației…
Deh, dacă nu ne-a (mai)
plăcut un Victor Viorel la gu-
vernare, ne-am primit norma
de minoritari. Îi aveam deja pe
numiții Werner și Hellvig,
acum cu un Julien în fruntea
„tehnocrației” lucrului bine
făcut chiar că o să ajungem
să ne căutăm puii de daci!

Evident, Victor Viorel
nu o să ne plângă de milă. Nu
o să-și plângă nici lui de milă.
El rămâne cu Daciana lui, noi
cu Dacianul lui Werner!

Istoria României în ul-
timii ani? Cam tragică fie și
doar dacă enumeri numele…
Căci, nici dacă ne făcea Brux-
elles-ul guvernul și ne numea

„directorii”, nu de pe ici colo, ci
din părțile esențiale (!), nu
ieșea de un normativ atât de
nemioritic! Naum Victor Viorel
Ponta, Werner Klaus Iohan-
nis, Eduard Hellvig, Julien Da-
cian Cioloș…

Iar dramatică nu este
doar „Lista lui Bruxelles”, opis
de colonizare a ceea nu se
colonizase, ci formula în care,
pe cadavrele din Colectiv,
mizerabilii ciocli și ciugulitori
de stârvuri au putut specula
momentul favorabil implantării
„guvernului meu”. Și a clasei
politice iohanesiene…

Or, deja ar trebui să
privim circumspecți când
Klaus Werner (ăsta avea prea
multe nume de pitit, așa că nu
s-a mai deranjat să le omită
pe cele non-neaoșe!) ne
spune „România mea”,

„poporul meu”…
Revoluția s-a termi-

nat! Mergeți liniștiți la locurile
voastre… Și stați acolo pentru
încă un sfert de veac. Asta
dacă l-or mai prinde toți cei
ieșiți în stradă acum 25 de
ani… Și dacă „locul” nostru va
mai fi al nostru…

Așadar, o mișcare

Colectivă pe care ne-am
clasat-o singuri… Și care a
uimit presa străină… Care nu
a înțeles cum strada, masivă
ca formă de manifestare, a
putut înghiți manipulările
consultărilor lui Iohannis! Mai

ales că Bruxelles-ul avea în
mod oficial pe listă numele
premierului care trebuia să
rezulte după… consultări.

Acum, ca apostilă a
tehnohaitei colonizatoare (un
presedinte german, un pre-
mier „francez” și lista poate
contura și cu alți ungureni și
„hellwigi”) nu mai lipsește
decât numele lui George
Soros ca ideolog oficial de
țară, înlocuitor al postmemo-
riei lui Saul Brucăr Bruckner
(Silviu Brucan pentru
generația #Colectiv!). Căci,
deja, colectivul de bursieri ai
anti-Colectivului nostru de
țară e la post.

O p e r a ț i u n e a
„Strada#Colectiv” s-a
încheiat, dară! Vă mulțumim
celor 35 000 actuali care (v-)
ați înfrânt cât au reușit să
câștige cei 5000 de acum 25
de ani…

Cam cinică, să nu
spunem „satanistă”, istoria
asta… Dar, poate că, totuși,
tot ce-i românesc nu piere,
nu?!

●

Dar „de ce a fost nevoie să moară”?Dar „de ce a fost nevoie să moară”?
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Modorcea

CCând 35 de mii de oa-
meni se aflau pe străzile
Bucureştiului, manifestând îm-
potriva guvernulu şi 
a corupţiei generalizate
(„corupţia ucide!”), şi alţi zeci
de mii manifestau în toată ţara
şi în diaspora, preşedinetele
Klaus Johannis spunea de la
tribuna Cotrocenilor: „A fost
nevoie să moară oameni ca să
demisioneze guvernul”. Ar fi
trebuit să spună „ca să ne dăm
demisia”, fiindcă şi el trebuie
să şi-o dea, dacă a ajuns să
spună o asemenea enormitate!
Păi, domnule Johannis, tre-
buiau să moară oameni ca
dvs. să deschideţi gura, să vă
bucuraţi de acest sesam
politic? Dar ce-aţi făcut să NU
moară oameni? Aţi aşteptat să
moară ca să cadă guvernul?
Ce-aţi făcut să evitaţi o ase-
mena tragedie? Care sunt
legile care ar fi oprit tragedia,
nu sunt aceleaşi legi care au
favorizat corupţia, starea
actuală de criză a României?
Sau sunteţi părtaş la ea, face
parte din strategia „paşilor bine
făcuţi”?

Ce-aţi făcut ca să NU
iesă oamenii în stradă? Ce-aţi
făcut să schimbaţi guvernul
prin luptă politică? Politica este
o luptă, nu? Cum aţi luptat dvs.
până acum de când v-au ales
oamenii, o mică parte dintre
alegători? Aţi arătat cu mâna
spre camerele de luat vederi şi
aţi spus că voi m-aţi ales! („Voi
aţi decis ca eu să stau aici”).
Unii v-au ales. Majoritatea nu
v-au ales. Milioane de alegători
nici nu au fost la vot. De ce?
Fiincă au văzut în dvs. un
Papă lapte, un Gâgă al politicii,
de care nu avea nevoie ţara.

Dvs aţi uitat că votul din 16
nov. 2014 nu a fost un vot pen-
tru, ci împotriva, adică nu a fost
un vot pentru dvs, ci împotriva
lui Ponta, împotriva corupţiei
generalizate, împotriva struc-
turilor comuniste care
guvernează ţara! V-a ales
lumea pe dvs, ca în vorba între
două rele, dar şi dvs. sunteţi un
rău, nu v-au ales să spuneţi
„ca eu să stau aici”! Ce vreţi
dovadă mai mare decât faptul
că timp de un an de zile aţi
stat, nu aţi făcut nimic, decât v-
aţi plimbat cu consoarta unde
nici dracu’ n-a visat, că aţi
aşteptat să moară oameni ca
să deschideţi gura?

Păi nu v-au ales ca să
luptaţi, să faceţi acel „lucru
bine făcut”? Care este lucrul
bine făcut care a ieşit din
mintea sau braţele dvs?
Aşteptarea? Tăcerea? Aţi con-
dus ţara de parcă aţi fi trăit într-
o ţară fără probleme, de parcă
aţi fi fost împărat sau rege, nu
preşedintele unei republici ba-
naniere, cu mari şi grave prob-
leme! Leul atacă prada, iar
hienele vin şi iau de-a gata! Păi
când v-au ales oamenii, prob-
lema ţării era aceeaşi ca acum,
guvernul corupt, structurile an-
chiloztate ale statului! Nu aţi
făcut nimic împotriva lor,
dimpotrivă, aţi încurajat prin
lipsa dvs de personalitate, de
acţiune, tocmai haosul, hoţia,
corupţia, care au dus la trage-
dia din 30 octombrie 2015,
care a generat o nouă
revoluţie, mişcarea din stradă,
iar strada a dus la căderea gu-
vernului!

Aţi apărut ca o
marionetă. Ca un figurant. Ca
regele devenit mumie la
Palatul Elisabeta. Şi ce veţi
face cu aceeaşi politică a
aşteptării? Aşteptaţi ca să se
mişte măgăoaia, sistemul an-

chilozat al legilor aşa zis de-
mocratice, să funcţioneze un
parlament super gonflat şi
sofisticat, să vedem iar circul
parlamentar cu algoritmul, să
intrăm iar într-o înfundătură,
care va duce la o nouă revoltă
peste un an sau mai repede, la
ieşirea în stradă a mii de
români, ca să mai facem un
pas mic, ca dvs. să faceţi un
pas mare, adică să vă mai
scrieţi o carte despre
gogomănia lucrului bine aran-
jat!? Să vă fie ruşine!

România este o ţară
condusă de stradă. Strada
salvează România. Gheorghe
Zamfir a lansat în 1990 slo-
ganul „Monarhia salvează
România”, gândindu-se că o
ţară fără rege este o ţară fără
Dumnezeu, fără patria din cer.
Dovadă că Dumnezeu a lipsit
în aceste zile. Biserica a
dovedit şi ea că e ca o panteră
care pândeşte victima. Evi-
dent, crimele sunt opera Sa-
tanei, adică a omului, nu a lui
Dumnezeu. Dumnezeu nu tre-
buie amestecat în această re-
alitate. Iar istoria nu mai poate
fi dată înapoi. Doar dacă
facem din nai rege. Ceea ce
este o utopie. Sigur, românii au
dovedit că sunt tari la utopii şi
se conduc adesea după ele.
Realitatea însă e cu totul alta.

Românii au dovedit că
au resurse nebănuite de en-
ergie, dar cu tot efortul lor,
măgăoaia îşi va intra iar în
pâine, adică în regimul de
nesimţire şi corupţie
generalizată. Ca să se facă
dreptate, ca să funcţioneze
ţara, e nevoie de o curăţenie
generală, să dispară toţi parla-
mentarii aşa-zişi aleşi, prin
şpagă şi măsluiri, să dispară
această falsă democraţie, care
nu este altceva decât o
democratură. Ins taurarea

democraţiei cu oameni corupţi
şi incapabili este un blestem,
este mai rea decât dictatura!
Ponta a dus la o gonflare
inadmisibilă a aparatului
funcţionăresc politic. Cine ar fi
crezut că un tânăr politician
poate fi atât de corupt, plagia-
tor şi ofiţer sub acoperire din
start? Noi arătăm de ani de zile
că structurile comuniste
macină România, că soluţii nu
există decât printr-o minune,
să dispară toată clasa politică
actuală, pe care nimeni nu o
mai suportă. Dar e posibil,
când un anume Dragnea a şi
spus că urmează să se re-
specte “legile democratice”,
adică să se aplice ce s-a mai
aplicat până acum şi s-a văzut
cât de prost merg lucrurile?
Dacă se aplică ce s-a mai apli-
cat, ajungem la un alt guvern
de tip Ponta, la o altă
nomenclatură care pompează
aceeaşi măgăoaie. Căderea
guvernului actual nu rezolvă
nimic. Nu creează automat o
opoziţie politică puternică, vie,
curată, transparentă. Fiindcă
impostorii sunt aceeaşi şi într-o
tabără şi în alta. Noii pripăşiţi
vor face ceva, vor da cu praf
în ochi la populaţie, vor face
controale pe la cluburi… dar
nu cluburile sunt problema
ţării! A apărut ţapul ispăşitor,
clubul! Ce se mai bucură hoţii,
care acţionează acum liberi în
sectoarele grave ale ţării,
fiindcă această realitate cu
cluburile este o diversiune,
care îi acoperă!

Soluţia este o
dispariţie totală a clasei politice
actuale şi înlocuirea ei cu oa-
meni aleşi dintre manifestanţi,
manifestanţi de valoare, cum
s-a văzut, unul şi unul, din
generaţia internetului, a face-
book-ului, a reţelelor de so-
cializare, care i-a scos pe

oameni în stradă. Câţi parla-
mentari există? 588. Primii 588
de oameni care au donat
sânge pentru salvarea răniţilor
din spitale, în tragedia de la
Colectiv, să fie numiţi în locul
parlamentarilor actuali. Nu mă
îndoiesc că ei vor fi de o mie
de ori ai buni, mai capabili, mai
români decât actualii parla-
mentari. Altfel, alte lighioane
vor profita de tragedia din 30
oct. Actualii parlamentari şi
lipsa de opoziţie reală, în frunte
cu fantoma Johannis, au dus la
tragedia din 30 oct., la ieşirea
oamenilor în stradă, care au
impus această cădere a guver-
nului, la un moment de
aerisire. România actuală este
ca în fumul din Clubul Colectiv,
care a asfixiat oamenii.
Românii sunt asfixiaţi de
Clanul Colectiv al grofilor put-
erii, de structurile anchilozate
ale statului. Şi vine din când în
când câte un sacrificiu uman,
câte o aerisire. Dar Marea
Aerisire, pe care o visau
revoluţionarii din decembrie
1989, când va veni?

Se va petrece o
asemenea minune? Mă îndoi-
esc. S-a văzut cât de bine este
înfiptă în măgăoaia ei clasa
politică. Vânzoleala trece, ei
vor continua să nu plece. Ar
trebui ca şi strada să-şi con-
tinue revolta. Ar trebuie să se
facă un guvern al străzii, să fie
condusă ţara de pe stradă,
ceea ce este o aberaţie, fiindcă
vine frigul, vin îngheţurile, trece
şi dl. Johannis cu prima
doamnă şi escorta, şi strada
trebuie eliberată, vine şi poliţia,
vin şi jandarmii, care îi apără
pe nesimţiţi şi corupţi, aşa că
România democraturii este o
ţară fără patrie, o ţară pe veci
condamnată la ruşine!
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