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Tehnofanarioții lui „Otto von (I)oha”!Tehnofanarioții lui „Otto von (I)oha”!

Cezar Adonis
Mihalache

CCultura și Biserica
Națională... Ultimele redute.
Dărâmate acum de un gu-
vern fățiș anti-românesc.
Dărâmate din pix mai rău
decât ar fi făcut-o și un
seism! Căci, la cutremure
cad doar zidurile, ce pot fi
reclădite, dar acum sunt
dărâmate și aruncate în
disoluție stări, fapte, atitudini.
Se închid reviste de cultură,

se desființează librăriile de
elită unde titanii Culturii au
pășit scriindu-și nemurirea în
filele neamului românesc, 
se strivește sub 
talpa „tehnocrației”, această
etichetă pompoasă ce pare a
mascha anti-românismul,
Biserica Strămoșească.

Și nu, nu este vorba
de bani! Nu este vorba de
lipsa resurselor financiare.
Pentru că, deși se taie
subvențiile în cultură și, posi-
bil, la nivelul cultelor (pentru
construcţia sau modern-
izarea lăcaşurilor de cult),
banii pe care românii îi vor da
statului, ca impozite și taxe,
vor rămâne cel puțin la
același cuantum. Adică
suficienți pentru funcționarea
unei țări, dar insuficienți pen-
tru finanțarea șorosist-
devorantă a fundamentelor
țării...

Este vorba de con-
struirea de către
tehnofarnarioții lui Julien
Cioloș, acest arpagic
franțuzit pus în capul tre-
burilor de la Palatul Victoriei
(lor!), a unei victorii clădită
din cenușa unui Colectiv, a
acelei țări pe care o vrea
Cotroceniul. Ca o scenă
dramatică de act final pe care
o vrea spectatorul „neamț”,
Oha... Cu actori care să asig-
ure pe scena teatrului (nu
„foarte mic”, ci exclusivist!)
de la Cotroceni reprezentații
doar pentru a distra camarila
nemțească. Iar actorii, acolo
unde nu ajunge publicul, ar fi
trebuit să refuze „generozi-

tatea” de clan, franco-
nemțească, a amestecului
nebutaforic Werner-Julien.

Suntem în fața, nu a
unor delicate botnițe, ci sub
agresiunea tălpilor de bo-
canci strivind românismul.
Românilor li se ia dreptul la
Cultură. S-au închis Cine-
matografe, s-au pus lacătele
pe sălile de teatru, se aruncă
în rugină porțile bisericilor.
Pentru că, fără suficienți
bani, bisericile vor începe și
ele să-și pună lacăte. E
drept, nu au vitrine din care

să rânjească „democratic”
afișele închiderii de către
polițiile locale (iată, noua
miliție a spiritului, cu agenți
locali proveniți din ospătarii
maidanezo-comunitari de
altădată, instituție devenită
organ al cenzurii la în-
demâna puterii!).

Și da, proate că
mâine aceiași putere va de-
cide că românii nu mai tre-
buie să citească nici ziare.
Pentru că, de 1 Decembrie,
Ottovlădica (I)oha a decis că
și presa are o problemă și
trebuie să se reformeze! Și
mult prea ușor acceptăm
aceste apostile de
nemulțumire ale șasului.
Pentru el, tot ce-i românesc
pare a avea o problemă.
Nimic din ce-i românesc și
sfânt nu-i place! Strâmbă din
nas la mirosul cine-
matografelor și teatrelor
vechi, se încruntă la vederea
tarabelor, nu doar cu ziare, ci
afișând și ultimele reviste de
cultură, amenință fățiș presa
(unde sunteți voi, dulăii de
pază ai democrație?!) și pare
să nu-i cadă bine privirii nici
măcar bisericile.

În doar câteva zile,
antihristul Remus Cernea
aproape că a devenit ideo-
logul acestei puteri. Deși
Vasile Dâncu trâmbițează pe
post de reformator ca o
sirenă căreia nu-i găseste ni-
meni întrerupătorul, în
practică se pun aberațiile de
curcubist ale neomului cernit.
Iar ceea ce Remus Cernea
se străduia să promoveze

prin lege, recte (!) tăierea
banilor Bisericii Ortodoxe,
aproape că a făcut-o mision-
arul misa Julien Soros. Într-o
luptă schizodă cu simbolurile
pe care ar trebuie să le apere
din fruntea treburilor țării. Dar
nu, direcția „ciolosistă” este:
fără Cultură, fără Religie!
Fără nimic care să ofenseze,
nu iudeii antihristi ai fanarari-
otehnocratismului guverna-
mental, ci probabil miile de
refugiați pe care guvernul îi
înțolește la granițele țării.

Avem un președinte
lutheran și un premier ateu
cu aplecații misa... Unul are
votul nostru. Dar nu pe vecie!
Și, mai ales, nu pentru a
păstori acest curent anti-
românesc. Al doilea este
ateu, dar și promotor al cur-
cubismului LGTB! Căci,
alminteri, de unde această
aliniere la tezele lui Remus
Cernea? Julien Soros nu are
însă legitimitatea a nici unui
vot din partea noastră. Și nu
trebuie să-i permitem să
decidă ce să finanțeze din
banii noștri. Un ateu care să
hotărască în numele mi-
lioanelor de români ortodocși
plătitori de taxe și impozite!

Or, dacă nu ne facem
vocea cunoscută, acum,
când curentul postColectiv
îndreptat împotriva BOR a
fost deturnat sub forma unui
atac împotriva Bisericii
Strămoșești, mâine va fi
poate prea târziu. Căci de-
spre un atac la ființa Bisericii
Noastre este vorba, nu de
polițe plătite Patrarhului și
anumitor cleri, cu bunele și
relele lor. În plus, dacă nu ne-
am mai finanța biserica de
stat, prin decizia unui neales
politic, numit de la Bruxelles,
restul cultelor vor avea
tendința unei reprezentări
egale. Or, poate facem și o
federație de culte în care
ortodoxismul să devină o
enclavă, nu?! O enclavă
mărginită eventual de semi-
luni și stele în colțuri!

Da, votul de blam îm-
potriva politicienilor a fost
punctat! Dar lucrurile trebuie
să se oprească aici. Pentru
că, buni sau răi, politicienii
sunt aleșii noștri și au legit-
imitatea poporului, și nu tre-
buie înlocuiți prin deciziile de
învestitură din afara țării a
unor protectori a intereselor
de la Bruxelles și ale
multinaționalelor străine!

●

Presa pacificatoare...Presa pacificatoare...

Cristian
Vasiliu

AAm cules în ultima
perioadă o sumedenie de
judecăţi jurnalistice (în special
de pe internet) despre noul gu-
vern Cioloş. (Mai ales pentru a
încerca să găsesc o similitudine
între propriile mele păreri – ne-
ortodoxe – şi părerile altora).
Chiar dacă iau în considerare
interesul legitim al presei pentru
putere, la care mai adaug ex-
traordinarul lunii noiembrie (ac-
cidentul motociclistului din
coloana lui Oprea şi incendiul
din Colectiv) tot sunt nevoit să
constat o inundaţie de articole şi
articolaşe cu acest subiect în
mediul virtual. Un moment am
fost înclinat să cred că fiecare
cetăţean – printre ei
numărându-mă și eu – ce
posedă un calculator conectat
la Internet a devenit în această
perioadă un mic jurnalist, şi-a
format o opinie şi, mai mult
decât atât, s-a simţit obligat –
cetăţeneşte – să şi-o exprime.
Nimic rău în asta; în fond
aceasta este esenţa
democraţiei şi a liberalismului:
exprimarea neîngrădită şi fără
repercusiuni a opiniilor.

Singura problema ar fi
poate aceea că s-a scris mai
mult decât s-a citit (şi că s-a
înţeles poate chiar şi mai puţin).
Despre guvernul Cioloş sunt
atât de multe articole încât
discernământul este anihilat
prin suprasolicitare. Nici acest
lucru nu poate fi interpretat
neapărat într-o cheie negativă,
căci libertatea – libertatea de
discernământ – înseamnă în
fond şi propria selecţie/limitare
a opţiunilor. Ceea ce m-a pus
cu adevărat pe gânduri au fost
însă articolele conservatoare
(aici cu sensul de ponderate) pe
care le-am întâlnit, a căror
argumentaţie se  bazează în
general pe ideea că trebuie să
le oferim miniştrilor prezumţia
de profesionalism şi integritate,
să îi lăsăm să îşi facă întâi tre-
aba, (ca și cum presa l-ar
împiedica!) şi abia apoi să
judecăm. Dacă nu am simţit
nevoia să răspund niciunor alte
opinii (pro sau contra) – pe cele
pro considerându-le inocente
(în general emise de tabăra
tinerilor înflăcăraţi şi
nemulţumiţi care au ieşit în
stradă), iar pe cele contra con-
siderându-le exagerate şi inutile
(şi doar parţial adevărate şi
corecte) – în faţă acestor opinii
mă ridic.

În primul rând, văd în
această atitudine împăciuitoare
etalată de unii jurnalişti o
jubilaţie ascunsă şi perversă,
jubilaţia celor ce au scos cas-
tanele din foc cu mâna altora
(mai ales când în trecut s-au
dovedit critici până la invectivă

la adresa fostei guvernări). O
binecunoscută lege politică
spune că toţi extremiştii (fie ei
de orice culoare politică) ajunşi
la putere devin dintr-o dată con-
servatori în atitudine pentru că
trebuie să instaureze climatul
exercitării forţei fără forţă, adică
prin tradiţie; nouă putere
instalată prin rupere de tradiţie
(prin revoluţie, revoltă, reformă)
trebuie să devină tradiţie. Ar fi
exagerat să vorbim despre ex-
tremism în cazul de faţă, însă
legea îşi păstrează valabilitatea:
schimbarea macazului spre
moderaţie este un semn de
pactizarea cu puterea, de alin-
iere la propagandă…

În al doilea rând, se
încearcă deturnarea privirii crit-
ice de la certitudinile rele ale
prezentului spre un viitor posibil
şi probabil bun, ca şi cum con-
textul funcţionarii bune ar justi-
fica contextul formării rele (ca
să nu spun proaste). Ni se
transmite că „totuşi” poate să o
să fie bine – adică România o
să funcţioneze în sfârşit la stan-
darde morale europene – şi
suntem îndemnaţi să aşteptăm
şi să închidem un pic ochii: (1)
să nu criticăm Guvernul pentru
ceea ce este, ci pentru ce va fi
(iată o adevărată dilema
ontologică!) şi mai ales (2) să
uităm contextul în care acest
Guvern a ajuns deasupra
noastră, (printr-un mod total
nedemocratic). Se poate
recunoaşte fără efort în acest
raţionament ce justifică răul
pentru bine, la o altă scală de-
sigur, acelaşi tip de raţionament
ce a justificat şi crimele socio-
logice şi etnice din secolul tre-
cut. Nu suntem virgini din punct
de vedere politic, înţelegem
compromisul şi forţa majoră,
însă nu putem ierta atentatul la
democraţie şi nici ipocrizia de a
vorbi de morală, încălcând
morala. În al treilea rând, sun-
tem lăsaţi să înţelegem 
că atitudinea conservatoare,
ponderată şi echivocă este o at-
itudine elevată (pe care doar in-
telectualii rasaţi o adoptă) în
faţă evenimentelor prezentului
(ca şi cum critica este doar o
căutare a senzaţionalului cu
orice preţ, ce merge până la de-
naturarea realităţii). De fapt,
suntem jigniţi fără fineţe. Sun-
tem de acord că doar prostii
operează cu certitudini absolute
şi ignoră legea briciului lui
Occam, însă de aici şi până la a
nega sau a denigra evidenţele
este o cale lungă.

Închei prin a reaminti
că suntem oricum condamnaţi
să fim spectatori, iar presa
rămâne sigura instituţie ce
funcţionează ca o instanţa
morală în numele Socialului. 

●
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Zeița Gaya din Peștera Gaura Chindiei IIZeița Gaya din Peștera Gaura Chindiei II

George V.
Grigore

UUna din peșterile cu
picturi rupestre din România
este Peștera Gaura Chindiei
II, situată pe teritorul Parcu-
lui Natural Porţile de Fier
(Cazanele Dunării). Ea se
află la șase kilometri aval de
comuna Pescari (jud.
Caraș-Severin), într-un
abrupt din Strâmtura
Pescari-Alibeg a Defileului
Dunării, la 80 m altitudine
față de nivelul fluviului.
Peștera este mică (18 m
lungime a cavernamentu-
lui), aproape orizontală și
activă. Este săpată pe mai
multe diaclaze, în calcare
jurasico-cretacice. Intrarea
îngustă duce într-o sală de
formă neregulată cu pla-
fonul înalt.

Pereții peșterii, ca și
plafonul acesteia, prezinta
accidentări. Sala are două
prelungiri pe liniile de dia-
claze, una mai mare la nord
și alta mai mică la vest. Din
aceasta din urmă se
prelinge un izvoraș. Pe
peretele de sud-vest, în
stânga intrării, se văd scurg-
eri parietale. În interior se
află blocuri prăbușite din
tavan. Podeaua este
formată dintr-un strat gros
format din dejecții de la oi și
capre, dar și puțin guano.
Peștera este umedă și
răcoroasă. Lumina pătrunde
numai după amiaza în acest
cavernament. De aceea a și
primit această denumire de
Peștera Chindiei, unde
„chindia” este moment al
zilei înainte de apusul
soarelui („chin – dia”, sau
„chinul zilei ce se luptă cu
noaptea care vine”). Doar la
câțiva metri deasupra aces-
tei peșteri se află o altă
peșteră numită „Gaura
Chindiei I”. 

În aceasta nu există
picturi, dar săpăturile efec-
tuate atestă că ea a fost
frecventată de om în
aceeași perioadă cu
Peștera Gaura Mică, așa
cum mai este cunoscută
Peștera Gaura Chindiei II,
cea studiată acum. Peștera
Gaura Chindiei II este
declarată ca un monument
unic de artă rupestră din
țara noastră prin faptul că în
interiorul ei, pe pereți, se
află motive picturale în cu-
loarea roșie, executate într-
un stil cu totul original. Se
întâlnesc aici elemente nat-
uralist-schematizate, ca
păsări și motive florale,
semne și simboluri în redare
singulară sau pereche,
grupări de semne,
însemnări cu caractere chir-
ilice și latine, un text cu car-
actere slavone, impresiuni
de mâini și degete. Suma

elementelor care au putut fi
identificate și inventariate
este de circa 425, dar
aproape tot atâtea sunt
șterse. Majoritatea picturilor
sunt concentrate pe
peretele de nord-est și în
cotloanele care leagă sala
cu prelungirea din nord.
Semne sau urme sporadice
se află și pe ceilalți pereți.
Pe plafon se văd doar
puncte mari făcute prin
aruncarea cu bulgări de
argilă roșie. În toate cele
patru cazuri întâlnite
păsările nu-și găsesc
asemănare nici în arta pale-
oliticului superior, nici în
aceea a postpaleoliticului.
Totuși, stilizarea ele-
mentelor naturaliste prin linii
este proprie perioadei de
sfârșit al epipaleoliticului și
începutului neoliticului. Tot
acestei perioade i se pot
atribui și simbolurile în
formă de pasăre sau de om,
motivele în scăriță (bandă
hașurată) și pătratul din
nouă puncte. Un simbol în
formă de pasăre
asemănător celor din
peșteră (Mama Gaya Vul-
tureanca) se afla gravat pe
o piesă din colț de mistreț
de la Icoana, aparținând
culturii Schela Cladovei,
răspândită în zona Porților
de Fier între mileniile VIII—
VI. Există, astfel, un indiciu
de contemporaneitate între
acestea.

Motivele solare și
poate brăduțul, aparțin
epocii metalelor, probabil
populațiilor protodacice și
dacice. Enigmatice rămân
încă grupările de semne,
care ar putea reprezenta o
scriere tot din această
epocă. Crucea bizantină
(cea cu brațe egale) și
poligonul stelat (penta-
grama magică) sunt cotate
de istorici ca aparținătoare
cu siguranță de epoca
prefeudală sau feudal tim-
purie (secolele X—XIV),
adică perioada de formare a
poporului român. Textul
scris sus în dreapta intrării
cu caractere slavone este
probabil un text religios,
reprezentând un document
istoric și de limbă.

Studiul impresiunilor
(pozitivelor) de mâini și
degete arată o morfologie
care se leagă de prezența
în culoarul Porților de Fier a
unor populații epipaleolitice
cromagnoide brahimorfe,
greu de stabilit dacă aparțin
acestei perioade sau unor
populații mai târzii, derivate
din ele. 

Săpăturile din inte-
rior au scos la iveală dovezi
de locuire din epoca fierului
și feudală, precum și indicii
despre o probabilă 
locuire din perioadele
premergătoare. Dealtfel,

peștera era cunoscută de
către purtătorii culturii
Schela Cladovei care ex-
ploatau zăcământul de
argilă roșie din peșteră, fapt
probat de prezența în
locuințele de la Alibeg, din
imediata apropiere, a unor
mostre din această argilă. 

Peștera este în
același timp un monument
etnografic, prin faptul că a
servit ca adăpost pentru oi
și capre. În interiorul său se
află țăruși cu trei craci pen-
tru fixarea drobului de sare,
iar intrarea este închisă cu
un gard de lemn și portiță. 

Pestera este
ocrotită, având regim 
de rezervație istorico-
arheologică din 1973, la
propunerea Institutului de
Arheologie din București și
a Muzeului din Reșița. Fiind
unicat, este închisă cu gard
de fier, iar accesul publicu-
lui interzis. În peșteră au
mai fost descoperite și res-
turi ceramice din diferite pe-
rioade. 

Conform datării pic-
turile ar aparține mezoliticu-
lui, neoliticului și epocii
metalelor. Este posibil ca
unele din aceste desene să
fi fost realizate în epoca
medievală și epoca
modernă. Peștera mai este
cunoscută de către localnici
și sub numele de Gaura
Mică de pe Rolul Chindiei. A
fost identificată în anul 1971
de către cercetătorul Vasile
Boroneanț, cel care a și în-
treprins cercetări sistemat-
ice aici, în perioada 1971 -
1973.

Legat de această
reprezentare pictografică a
Mamei Gaya Vultureanca
(Gaeții / Geții se considerau
puii Marii Păsări – Mama
Gaya Vultureanca), Muntele
Sfânt al strămoșilor noștri
era „Cogaion” = „Cap de
Gaie / Ghion” – (Pan –
Gayon-ul primordial a fost
muntele care se află acum
în Grecia) unde avea loc hi-
erogamia sacră, când Cerul
se coboară pe Pământ,
când Marea Pasăre Gaya
Vultureanca se întâlnește
cu Pan (Țapul, cel cu
coarne, cel care sare foarte
sus), la vreme de
Apocalipsă. Prof. Dr. Ion
Pachia-Tatomirescu, prin
studiile sale aprofundate, ne
aduce în față dovezi clare
ale existenței unei religii și a
unei credințe primordiale
postapocaliptice, racordată
la spațiul întregii Arii eu-
ropene a salvării,
coordonată de către salva-
torii neamului omenesc,
strămoșii noștri meritorii,
Geții de Aur. Folclorul literar
dacoromânesc sau valahic,
etnologia, mitologia, de-
scoperirile arheologice din
întreaga vatră a Pelasgo-

Thraco-Daciei pun în
evidenţă numeroase mituri
ale Gaiei / Pajurei-Zeiţă, sau
ale Babei-Gaia, care au
străbătut mileniile până la
noi, pornind dintre orizon-
turile culturale ale anilor
10.000 şi 8175 î. Hr., ates-
tate de picturile rupestre din
Peştera Chindiei (de la
Pescari-Orşova). 

Reamintim că
Pelasgi („stăpâni ai locului /
pământului“)este numele
celui mai vechi şi mai mare
popor din Europa. Centrul
lor religios-politic era în
sacrul munte cu 
zece terase, Cogaion-
Sarmizegetusa (azi
„Muntele / Muncelul
Grădiştii“). În credinţa omu-
lui arhaic, craniul / capul
sacru, sediu al sufletului /
spiritului, ţinea de Samasua
/ Samos (Soarele-Moş /
Tatăl-Cer).Corpul decapitat
al eroului revenea Mumei-
Pământ ipostaziată ca
Zeiţă-Gaie / Pajură (ori
Baba-Gaia), cea
reprezentată - în spiritul „re-
alismului“ abstract / simbolic
- şi în Gaura Chindiei,
peştera „pictată“ de lângă
localitatea Pescari (judeţul
Caraş-Severin / România),
între orizonturile culturale
ale anilor 10.000 î. H. şi
8175 î. Hr. Considerabile
astfel de reprezentări „real-
ist-abstracte / simbolice“
sunt şi în arta sacră a cul-
turii Precriş (statuete, „mi-
tograme“ etc.), ori, „mai
realist“, într-o frescă, datând
din mileniul al VII-lea î. Hr.
descoperită la Çatal Hüyük
(Capadokia / „Capul Daciei“,
din Anatolia / Turcia de azi),
ţinând, desigur, de marea
unitate culturală pelasgo-
daco-thracică neolitică,
frescă înfăţişându-ne divini-
tatea „cu mască de gaie /
vultur“, înghiţind şi trans-
portând capetele „morţilor“ /
victimelor (cu sediul sufletu-
lui), dar numai perechi,
după „ştiinţa“ Cogaionului,
având în panoul central de
credinţe / idei religioase
perechea primordială,
Samasua (Soarele-Moş /
Tatăl-Cer) - Dakia (Dochia /
Muma-Pământ). 

Întorcându-ne în
zona mirifică a Porților de
Fier, nu putem să trecem
peste simbolul Clisurii
Dunării, respectiv stânca
„Baba Caia” (Baba Gaya),
monument natural de cal-
car, cel ce rămâne și astăzi
unul din principalele puncte
de tracție pentru turiștii care
vin în aceste locuri. Baba
Caia are o înălțime de șapte
metri și este unică pe tot
parcursul Dunării. Stânca
iese din apele fluviului în
zona Coronini – Moldova
Nouă și este supranumită
„Crăiasa singuratică a

Dunării”. Legenda spune că
între un moș și o babă era o
ceartă veșnică. Moșul, Zeul
Saturn, spunea că iarba se
cosește, iar baba, Gaya
(Marea Zeiță), afirma că
iarba se tunde cu foarfeca.
Înfuriat, moșul o aruncă pe
babă în Dunăre. De pe fun-
dul Dunării, aceasta își
susține cu îndârjire
afirmația, ridicând două
degete deasupra apei, sub
formă de foarfecă, pentru a-
i demonstra moșului că
iarba se tunde. Cele două
degete bifurcate s-au
trasformat în stânca Baba
Caia. Baba Caia și celelalte
obiective turistice din imedi-
ata sa vecinătate atrag o
mulțime de curioși pe malul
fluviului înspumat. Sătenii
din Coronini susțin că
stânca Babacaia mai are o
legendă care spune că un
cneaz sârb și-ar fi legat nev-
asta infidelă de această
stâncă, spunându-i: „Babo,
kaji se”, ceea ce, în limba
sârbă înseamnă: „Nevastă,
căiește-te!”. Nevasta, însă,
orgolioasă, a refuzat să se
căiască, spunând că este
nevinovată. De cealaltă
parte, pe malul românesc,
bărbații care aveau neveste
infidele, le amenințau
spunând că o să pățească
și ele precum cea care a
fost legată, iar de acolo ar fi
rămas vorba „babă ca aia”,
iar stânca se numește
Babacaia.

Mama Gaya Vul-
tureanca, cea care apare în
picturile din Peștera
Chindiei II, pe obrăzarele
Coifurilor Getice Princiare
ale Frăției descoperite la
Peretu și Porțile de Fier, pe
cupele dublu-tronconice
getice tip Agighiol de-
scoperite la Porțile de Fier,
Rogozen (Bulgaria) și
Agighiol, este și Marea
Pasăre din Tezaurul „Cloșca
cu puii de aur”, este cea
care vine pe aripile timpului
mișcător spre a se uni cu
Pan, reprezentantul
Pământului, „încornoratul”
care sare cât mai sus
(„ispășitorul”). Atunci, Cerul
și Pământul se vor reuni
într-o nouă hierogamie,
asigurând astfel șansa Noii
Creații ce va veni.

●



4 Tichia de politician

România încă mai rezistă. Până când?România încă mai rezistă. Până când?

George
Petrovai

DDeşi atât de
capricioasă şi evazivă, în-
deosebi atunci când este
scrisă la comanda politicu-
lui, istoria României ne
dovedeşte că din totdeauna
locuitorii acestor meleaguri
binecuvântate de Dum-
nezeu au trebuit să facă faţă
nenumăratelor răutăţi iscate
şi aduse cu ei de năvălitori
(romanii în Antichitate,
popoarele migratoare la în-
ceputul Evului Mediu, iar în
plin Ev Mediu şi în zorii
modernităţii, ba turcii şi no-
haii dinspre sud, ba ungurii
şi austriecii dinspre apus, ba
polonezii de la nord, ba
muscalii de la răsărit), încât
cronicarul nu putea să nu
constate că nu omul este
peste vremuri, ci vremurile
sunt peste om (a se citi
peste român, despre care
Eminescu avea să
rostească tristul adevăr:
„Vai de biet român săracul,/
Înapoi tot dă ca racul”).

Păi cum să nu dea înapoi,
când el – ocupat până peste
cap să-şi lucreze pământul,
să-şi crească plozii şi să-şi
vadă de multimilenarele
tradiţii ieşite din seden-
tarism – n-avea nici timpul şi
nici dispoziţia sufletească
(în primul rând liniştea) pen-
tru reuşita campaniilor cul-
turale de amploare, căci
grija lui de căpetenie era să-
şi apere „sărăcia şi nevoile
şi neamul”, adică să-şi
afirme statornicia pe aceste
meleaguri îndelung jinduite
de străini.

„Am fost şi-om fi” nu
numai că s-a dovedit mai
tare ca cele trei imperii
proptite de neşansa istorică
şi geografică în coastele
Principatelor româneşti (ele
au dispărut, România a
rămas), dar ilustrează şi
deplina încredinţare a
românilor că evenimentele
istorice se derulează în con-
formitate cu planul şi vrerea
divină, altfel spus că drep-
tatea dumnezeiască face de
râs orgoliul agresorului
taman atunci când acesta
este mai sigur pe el. Totul

este să ai credinţă cât un
bob de muştar şi răbdare
cât ditamai muntele care, cu
acea fărâmă de credinţă
adevărată, va fi urnit din loc
şi apoi aruncat în genunea
nimicniciei umane...

Tocmai de aceea is-
toria românilor este plină
ochi de războaie de apărare
şi oferă găzduire doar la
câteva memorabile
războaie de pedepsire ale
agresorilor efectivi sau
potenţiali: expediţia de
răzbunare a lui Ştefan cel
Mare din Galiţia (vara anu-
lui 1498), după ce îi bătuse
măr pe polonezi la Codrii
Cosminului cu un an în
urmă, războiul pentru
câştigarea independenţei,
rapida ofensivă a armatei
române din anul 1913 îm-
potriva bulgarilor cuprinşi de
febra expansiunii balcanice,
ocuparea Budapestei de
către armata română în anul
1919, campanie prin care
Europa a fost izbăvită de
bolşevismul lui Bela Kun,
tragicele campanii conduse
de mareşalul Ion Antonescu
peste Nistru pentru instau-

rarea ordinii şi civilizaţiei.
De la 1 ianuarie

2007, România face parte şi
din Uniunea Europeană, nu
doar din NATO. La acea
dată, sărbătorită cu surle şi
trâmbiţe ca o izbândă
politică, euforia era atât de
mare, încât cam tot românul
era convins că gata, s-a ter-
minat cu problemele noas-
tre economico-financiare şi
de apărare. Dar lanţul
crizelor devastatoare abătut
asupra ei, ca şi diferendul
de la graniţa cu Ucraina
(canalul Bâstroe), când ofi-
cialii NATO n-au mişcat un
deget, le-au arătat românilor
că gravele lor probleme
sunt doar la început de
drum, dovadă uriaşa de-
valizare a întregii ţări, geno-
cidul (practic toate formele
de genocid – social, eco-
nomic, cultural-identitar)
ridicat la rangul de politică
de stat, exodul de ordinul
mai multor milioane (cel mai
mare din întreaga istorie a
românilor), precum şi multi-
plele pericole la care sunt
expuşi toţi trăitorii pe aceste
meleaguri după instalarea

bazelor americane şi a
„jucăriei” de la Deveselu.

Tot ce se poate că
avem de-a face doar cu ten-
tativa unor fideli, care caută
să salveze ce se mai poate
salva din foarte zdrenţuita
onoare pontiană. Dar cum
fără foc nu iese nici fum, un
sâmbure de adevăr trebuie
să existe în această
halucinantă afirmaţie venită
dinspre serviciile secrete şi
nesusţinută de alte surse.
Iar dacă este aşa,
înseamnă că România nici
vorbă să fi scăpat de prime-
jdii, cea mai mare şi mai
reală fiind aceea a
dispariţiei unităţii sale prin
perfidul plan de regio-
nalizare.

●

„Politica e cea care dă direcție unei societăți”„Politica e cea care dă direcție unei societăți”

Sorin
Andrei

AAşa s-a exprimat
Preşedintele României de
Ziua naţională a tuturor
românilor. El completa
această afirmaţie – luându-
şi un scut de protecţie în
faţa celor care nu mai
suportă „politica” şi nici
„politicienii” – zicând că
acest lucru se întâmplă fie
că nouă ne place, fie că nu.
Dar de ce nu ne-ar plăcea
nouă această afirmaţie?

Păi, dacă de
douăzeci şi cinci de ani
avem parte aproape exclu-
siv de politicieni care n-au
absolut nici o legătură cu in-
teresul naţional, adică cu
noi, cu poporul, cum să ne
mai placă ideea de
politică?! Reacţia noastră,
aproape instantanee, de ad-
versitate în faţa a tot ce de-
curge din politic, este una
absolut normală. Ai aşteptat
cinci ani, zece ani, cincis-
prezece ani, dar avem, iată,
douăzeci şi cinci de ani de
când tot aşteptăm ca politi-
cienii noştri să înceapă să
se comporte natural şi firesc
cu poporul care-i trimite pe
acele funcţii, şi nimic! A tre-
buit să apară acest DNA,
mult iubit de români, care
pare o floare în dorinţa
noastră de a se
împrimăvăra, dar de ce era
nevoie de el?!

De ce ne consumăm
noi, din patru în patru (sau
cinci) ani, să ne alegem

politicienii de la care să ne
vină binele, iar binele
ajunge doar la ei?! poporul
român fiind inclusiv la mo-
mentul acestei măreţe zile
cel mai sărac popor din UE!

De ce era nevoie de
procurori, poliţişti şi securişti
pentru a pune ordine
politică în ţară?! Iar aceştia
din urmă au ajuns să ne
păzească de cine?! De cei
care, în mod normal, ar tre-
bui să fie primii care să-şi
dea sufletul pentru ţară şi
popor – politicienii! Deci,

politicienii noştri sunt
defecţi: calici, corupţi,
nemiloşi, mafioţi şi, în mare
parte, atei.

De fapt, în primul
rînd ei sunt atei, dragi citi-
tori, căci de la acest
blestemat ateism li se trage

(şi ni se trage), totul. Am stat
de vorbă, în ani şi ani, cu
multe persoane despre
eventualele variante politice
care ar putea rezolva prob-
lemele sociale în care se
zbate România, ocazii cu
care am încercat să-mi pop-
ularizez şi eu părerea, ce,
de fapt, nu-mi aparţine, nu
este a mea – păcătosul
păcătoşilor, nevrednicul
nevrednicilor, ci a celor mai
inspiraţi şi înduhovniciţi oa-
meni ai vieţii noastre sociale
din ultimii o sută – două sute

de ani. 
Această părere,

comprimată la maxim, sună
aşa: „La cârma statului
român trebuie să se facă
simţită asistenţa lui Hristos”.
Cel mai mare teolog român
al tuturor timpurilor a spus

aceasta – Părintele Dumitru
STĂNILOAE, după care a
continuat: „Orice politică tre-
buie să ducă naţiunea către
Dumnezeu”!

Iată cât de simplă
este, de fapt, această
ecuaţie:

1) Cine trasează
direcţia unei societăţi, a unei
ţări? – Politica ei (conform,
inclusiv, Iohannis);

2) Ce-şi doreşte
populaţia unei ţării? – De
regulă populaţia îşi doreşte
să trăiscă bine din punct de

vedere material, iar cei mai
înduhovniciţi reprezentanţi
ai ei îşi doresc să aibă şi o
viaţă liniştită, în pace, mân-
tuitoare;

3) Care este singura
forţă a lumii – văzute şi
nevăzute – ce poate

garanta binele omului, a
societăţii? – Doar Dum-
nezeu;

4) De ce fel de politi-
cieni au nevoie popoarele
pentru a trăi bine, aşa cum
îşi doresc? – De politicieni
credincioşi, cu frică de Dum-
nezeu şi demofili (iubitori de
popor). Asta este tot, iar
dac-ar fi să ne orientăm
după doctrinele politice, sin-
gura capabilă de o gu-
vernare la care ne îndemna
acelaşi Părinte Dumitru
STĂNILOAE – „Politica din
credinţă e cea mai bună
politică” – este doctrina
naţional-creştină. De un ast-
fel de partid – naţional-
creştin – are nevoie
România, pentru a ieşi din
marasmul ultimilor douăzeci
şi cinci de ani.

Repet, n-o spun eu,
o spune Părintele Stăniloae:
„Statul român creştin – iată
imaginea-ideal care trebuie
să ne domine visurile şi să
ne încoroneze puterile spre
a o face cu un ceas mai
curând realitate. Iată haina
potrivită a sufletului româ-
nesc pe acest pământ.”

●



Ghimpele Națiunii

Stâna de parlament și votul dobitoacelor alese…Stâna de parlament și votul dobitoacelor alese…

Cezar 
Adonis Mihalache

OO lege pentru ei nu
au fost în stare să facă! De-
sigur, nu e vorba de cele cu
favoruri și auto-favoruri de
dame de companie politică,
pentru că la astea sunt chiar
lupi! Ci una care să spună
câte javre pot fi permise, nu
pe lângă, că aia sunt câini
nevinovați, ci înăuntru Par-
lamentului! E drept, le-a dat
poporul, prin referendumul
din ferma animalelor spon-
tan trezite, un normativ, dar
nu s-au ținut de el.

Bineînțeles, potăile
cu șparlamentopedigree se
tem de cei ce-i îi „miros” cel
mai bine: prietenii omului,
neprietenii lor! Câinii. Așa că
s-au pus pe făurit o lege de
reglementare a numărului
de câini de la stâne! Că în
rest, le-au rezolvat pe toate.
Și, nu-i așa?!, ce fel de legi
poate produce legislativul
de jivine dacă nu pentru do-
bitoace… Că dacă erau oa-
menii, făceau mai întâi legi
pentru noi.

Desigur, e posibil să
se fi gândit chiar la noi, așa
cum ne consideră, de fapt;
niște oi care dorm în țarcul
postColectiv… Așa că, în

tradiția legislativă, au luat o
aberație, născută din niște
interese de breaslă, au pus
câteva date și, mai ales,
ceea ce le iese din prima,
amenzi usturătoare.

Și a ieșit proiectul de
lege care stabilește numărul
maxim de câini pentru
fiecare tip de stână. Un

proiect elaborat cu norma-
tive discriminant… ge-
ografice. Munte, deal,
câmpie! Nu pe suta de oi, că
ăștia oricum le numără pi-
cioarele și le ies prea multe!
Ci, zonal. Trei câini per
stâna de munte, în curând
mai puțini decât numărul
ciobănașilor noștri mioritic
tradiționali (culmea, de
munte!), doi la deal și unul
la câmpie.

Și poate că la
următoarea izbândă
legislativă o să stabilească

și faptul că oile trebuie să se
păzească singure, iar câinii
să fie doar de decor, even-
tual cu butelcuță la gât, pen-
tru distracția turiștilor, nu?
Iar la transhumanță, în
funcție de zonele parcurse,
câinii vor trebui să își ia
liber, să nu mai coboare la
vale, că stă dobitoaca de la

București cu țipla de
amendă!

De fapt, legea s-a
născut dintr-o problemă a
vânătorilor din parlament.
Bine, acolo toți sunt vânători
și încearcă să puște cât mai
mult pentru saltea, dar
breasla vânătorilor cu acte e
supărată cu nu mai au ăstia
ce să măcelărească pe
plaiurile țării. Că au dispărut
iepurii, mâncați, chipurile,
de câinii de la stână (dar nu
recunosc aleșii că, de fapt,
sunt atât de bătuți în cap că

nu au înțeles că iepurele nu
e ca „oia” din popor, să stea
să i așeze alesul cătarea pe
ceafă, ori, poate, nu mai pot
fugi ei cu burțile lor pline
după bietele animale!). Așa
că, au găsit un pretext de
lege de text pentru a măsca
o altă impotență de-a lor.

Dar, după ce vor
vedea că tot nu se găsesc
iepurii pe plaiuri ca în vitrina
de la supermarket și tot tre-
buie să-și nădușească miz-
erele cefe după ei, ce lege
or să mai dea? Una în care
să interzică iepurilor să mai
fugă?

Și apropo de legile
date pentru animale… Nu ar
trebui să caute prin sertare
să vadă tâmpenia pe care
au făcut-o tot la presiunea
unei bresle? O lege care
amendează, cum altfel?! (că
de aia sunt legi, ba, poate ar
trebui să le spună direct
Legi de amendare pentru
cutare și cutare lucru), vac-
cinarea câinilor dacă nu
sunt „capsați” cu cip-ul unei
mega afaceri de harbuz de
țară! Că numai mâine nu
izbucnește un focar de
rabie, la deal, la munte sau
la câmpie, de or să ne
moară și ultimii câini permiși
pe lângă stâne (și nu
numai!). Pentru că do-

bitoacele alese au decis ca
veterinarii să nu mai vac-
cineze animalele… neci-
pate.

Or, cât mai răbdăm
lăturile legislative ale do-
bitoacelor cu patru mem-
bre? Două mâini, inutile, și
două picioare pe care
oricum le folosesc pe post
de mâini…

P.S.:

Legea a fost
promulgată de neamțul care
nu prea diferențiază „cine-i
om și cine-i câine”! Că, la
nivelul lui, legea e una și
aceeași pentru toate „do-
bitoacele”! Iar o întrebare tot
rămâne: de câți câini se mai
poate bucura Iohannis la
stâna Cotrocenilor? Îi pun
aleșii o vorbă bună și-l scot
din intravilanul câmpiei
dâmbovițene, îl lasă la mi-
jloc, pe „dealul” Cotroce-
nilor, sau îl trec la pădurea
de brazi (de nemunte, dar
cine îndrăznește să i-o
zică?!) din curtea bufnițelor
nepăsătoare?

●

Teroriștii secui trebuie neutralizați și radicalii maghiari scoși în afara legiiTeroriștii secui trebuie neutralizați și radicalii maghiari scoși în afara legii

Ionuț
Țene

AAni de zile un grup
de jurnaliști români, singulari
și marginalizați, a tras de
repetate ori semnale de
alarmă privind organizațiile
radicale și extremiste
maghiare din așa-zisul ținut
secuiesc și nu numai. Că
jurnaliștii s-au numit Dan
Tanasa, George Bara, Victor
și George Roncea, Mihai
Tociu, Mariana Cristescu sau
Dorin Suciu, cu toții au de-
mascat punctual în
investigații exhaustive
mecanismele radicalismului
maghiar al cărui singur scop
este autonomia și dezmem-
brarea României. S-au scris
sute de articole despre
HVIM, Garda Maghiară și de-
spre taberele paramilitare
maghiare din Munții Ciucului,
unde teroriștii secui se antre-
nau cu Kalasnicov-ul în
mână pentru demararea
luptei armate împotriva stat-
ului român în vederea
implementării autonomiei
maghiare și ruperea Transil-
vaniei de România. Câțiva
jurnaliști români au demascat
cu curaj acțiunile teroriste ale
radicalilor maghiari din Peru
sau Croația cu riscul de a fi
asasinați, în timp ce
autoritățile statului român,
partidele politice și SRI nu au
mișcat un deget pentru de-
mantelarea acțiunilor anti-

românești și anti-statale ale
aventurierilor unguri plătiți de
Budapesta.

Președinția, Guver-
nul, Parlamentul pentru a-și
face jocurile politice de ma-
joritate guvernamentală în
concubinaj letal cu UDMR,
această formațiune care per-
manent a acoperit terorismul
antiromânesc al radicalilor
unguri, au ignorat vocile lu-
cide ale câtorva publicații
electronice românești. De ani
de zile, unii jurnaliști
menționați au fost amenințați
cu bătaia sau cu moartea, iar
mașinile personale devastate
noaptea, fără ca presa main-
stream complice cu radicalii
maghiari să publice un singur
rând despre acestea, iar
ofițerii DIICOT sau SRI le
râdeau în nas curajoșilor
ziariști români. Presa main-
stream și televiziunile gener-
aliste de știri au acoperit și
protejat întotdeauna radical-
ismul maghiar, pentru că
banii de publicitate veneau
dinspre consilii de
administrație ocupate de lid-
eri UDMR.

Acum a căzut ca o
bombă, pentru mulți români,
comunicatul DIICOT în co-
laborare cu SRI că radicalii
maghiari din „Mișcarea de
Tineret 64 de Comitate”
plănuiau să-i arunce în aer
pe românii care participau la
cea mai mare paradă de 1
Decembrie – Ziua Națională
a României în orașul Târgu

Secuiesc. De fapt de 1 De-
cembrie 2015 s-a întâmplat
ceea ce presa naționalistă
anunță de multă vreme: rad-
icalizarea organizațiilor ex-
tremiste maghiare în vederea
începerii luptei armate îm-
potriva statului național unitar
român și proclamarea au-
tonomiei ținutului secuiesc, în
contextul geopolitic favorabil,
cu o Rusie revanșardă, o
U.E. zdorbită de valul de
imigranți și terorismul musul-
man și cu o SUA care nu
înțelege sau nu vrea să
înțeleagă ce se întâmplă în
estul european. Nu
întâmplător teroriștii secui au
ales să arunce în aer români
nevinovați la parada de 1 De-
cembrie de la Târgu Secui-
esc.Anul acesta, datorită
acțiunii patriotului român
Mihai Tîrnoveanu în campa-
nia „Români pentru Români”,
care a chemat pe toți
naționaliștii din țară să vină la
Târgu Secuiesc să
mărșăluiască și să doneze
steaguri tricolore românești,
au răspuns apelului
numeroși jurnaliști și activiști
români. La Târgu Secuiesc a
venit de la București activis-
tul civic Mihai Tociu în fruntea
unei delegații de români
îmbrăcați în costume popu-
lare, cu Tricolorul în mână.
Acești patrioți români care
veniseră la cea mai mare
paradă de 1 Decembrie –
Ziua Națională a României
erau ținta teroriștilor secui de

la HVIM, ei trebuiau să fie
aruncați în aer și să ardă de
vii dacă atentatul cu bombă
ar fi reușit.

De data aceasta DI-
ICOT și SRI au intervenit, ar
fi fost un dezastru moral pen-
tru România dacă ignorau at-
acul cu bombă al teroriștilor
secui, lucru care ar fi dus la
complicații geopolitice în Eu-
ropa de est, un pretext ca
Rusia să revină în zonă. De
asemenea, tot la în Harghita
și Covasna, membrii Partidu-
lui Noua Dreaptă au fost sin-
gurii din România care au
avut curaj, ca și românii de la
Târgu Secuiesc, să orga-
nizeze un marș de Ziua
Națională la Sfântu Gheo-
rghe pentru românii din oraș
supuși la o politică de
deznaționalizare de către
UDMR, PCM și CNS. În timp
ce Klaus Iohannis a transfor-
mat Ziua Națională în zi de
doliu pentru Colectiv, iar pri-
marii marilor orașe au in-
terzis focurile de artificii,
câțiva patrioți români nu s-au
speriat și au organizat pa-
rade de Ziua Națională în
zona zero a românismului:
Târgu Secuiesc și Sfântu
Gheorghe. Pentru curajul lor
de a ieși din sfera de înmor-
mântare prezidențială a Zilei
Naționale, românii trebuiau
să fie ”răsplătiți” cu o bombă
de către teroriștii secui. Aici
trebuie să felicităm SRI, care
nu a mai ascultat conducerea
iresponsabilă și subordonată

a țării intereselor străine și
acționat pentru salvarea de
vieți românești.Dacă bomba
lui Beke Istvan exploda la
parada de 1 Decembrie de la
Târgu Secuiesc ar fi murit
circa 60 de români, conform
analiștilor.

Zilele acestea depu-
tatul Bogdan Diaconu, liderul
PRU va depune în parlament
o lege care să interzică HVIM
și alte organizații radicale
ungurești. El trebuie susținut
în demersul său parlamentar.
Consider că vom asista de
acum încolo, după atentatul
terorist secuiesc dejucat de
SRI la o resurecție a
patrioților români care vor
mătura de pe scena politică
pe toți cei care luptă îm-
potriva Constituției și a statu-
lui național unitar român.
Recția românilor va fi
viguroasă și va duce la con-
solidarea României, care va
ieși treptat din sfera ipocriziei
politice anti-naționale din
conducerea țării, alimentată
subsidiar de către UDMR. 

Vom recâștiga
România noastră, în
curând…
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