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„Arta de a guverna în România

este sinonimă cu arta de a amăgi

poporul, de a-l cloroformiza cu

utopii demagogice.”

- Mihai Eminescu

Informație, opinie și atitudine publicistică

Legea dării înspreLegea dării înspre
veșnica pomenire!veșnica pomenire!

Cezar Adonis
Mihalache

NNoroc că Silviu Bru-
can a dat colțul… Nu a
făcut-o el când trebuia, a
apucat să otrăvească multe
ape, dar s-a dus… Și noroc
că a mierlit-o relativ din timp
pentru pornirile de sfătuitor
ale altui „înțelept” umflat cu
arginții trădării, zis Mugurel,
că altfel, cei doi s-ar fi bătut
pe fotoliul din turnul de fildeș
al oracolului orb! Așa,

Mugur Isărescu a rămas
singur pe funcția de sfătuitor
pentru țară! Nu de înțelept al
națiunii, ci de servilă și
îmbătrânită moară de
măcinat sfaturi din spatele
sarcinilor și a indicațiilor
primite dinspre marii „li-
curici” financiari-bancari.

Când oamenii de
rând au ieșit în stradă pen-
tru ratele uriașe datorate
băncilor pe seama creditelor
în franci elvețieni, Mugurel
nu și-a putut sfătui de bine
țara. A tras-o ușor de urechi
și a atenționat-o că sistemul
lui nu poate impune condiții
băncilor.

Astăzi, când băncile
au ieșit la rampă
amenințător, vehiculând
condiții aberante pentru îm-
prumuturi în cazul aplicării
Legii dării în plată, același
Mugurel a ieșit să-și apere
sistemul pe care, mai agârț,
se jura că doar îl
supraveghează, deci nu se
poate implica.

Înțeleptul fundului de
sticlă a uitat de „bărbile” de
supraveghetor echidistant
pe care le pieptăna când era
vorba de drepturile noas-
tre… Și ne dojenește
bătrânește că băncile
reprezintă și ele afaceri. Iar
Legea dării în plată „nu ar
strica”, dar în concordanță
cu anumite „expuneri de
motive”. Adică, pe șleau,

condiții. Ălea de pe opisul
din presiunea băncilor și
corelate „cu poziția Comisiei
Europene pe marginea
acestei legi”. Poziție care,
evident, răspunde tot lobby-
ului bancar, nu poporului,
îndatorat și spoliat! Așa că,
în viziunea lui Mugur
Isărescu, amenințările
băncilor vizând înăsprirea
condițiilor de creditare
reprezintă „o reacție
normală la o propunere
legislativă majoră”.

„Trebuie să ieșim din

starea obsesivă că băncile
se răzbună” – ne
bolborosește guvernatorul
din clepsidra nisipurilor
nemișcătoare ale Băncii
Centrale. După care a urmat
o lungă pledoarie (didactică,
de-a dreptul!) pentru drep-
turile băncilor, ale căror
amenințări fățișe au fost cat-
alogate discret ca „reacții
priudențiale și normale”.
Pentru că, nu-i așa?, trebuie
să-și apere afacerile. Afac-
erile de săpunire ale
clienților. Că nu geaba s-a
chinuit Mugurel să „re-
formeze” sistemul bancar
românesc, nu?! Să elimine
din el tot ce era bancă
autohtonă și care ar fi putut
constitui repere de suveran-
itate financiar-bancară!

De fapt, dacă ar mai
avea o urmă de jenă față de
halul în care a lăsat țara să
intre între pietrele de moară
ale băncilor străine, față de
distrugerea sistemului ban-
car autohton, față de vân-
zarea agresivă și pe termen
nedeterminat a intereselor
noastre naționale, Mugur
Isărescu ar trebui, în ultimul
lui ceas… bancar (al cărui
ultim sfert de oră s-a tot lun-
git, însă!), ar trebui să fie un
promotor al Legii dării în
plată. Măcar pentru răul pe
care l-a generat ani și ani
milioanelor de clienți ai unui
sistem bancar exclusiv

străin. Acela de a fi îngropat
între vorbe bâlbâite, când
mirosea de o ieșire în stradă
a clienților, și sfaturi înțepate
la adresa acelorași clienți,
când se ițea câte un deget
de avertisment din partea
băncilor… Să-și afle rostul
pe care ar fi trebuit să-l aibă
dacă voia ca acum să se
numere cu adevărat, și nu
să se plaseze singur și ridi-
col, printre înțelepții acestei
țări.

O educație financiar-
bancară… A lipsit, ba, mai

rău, clienții au fost
impulsionați și împinși în-
spre și între rotițele agresive
ale băncilor, apoi tratați din
postura de marfă. O marfă a
creditelor restante, vândute
între bănci peste capul
clienților, clientul ajungând
el o marfă în sistemul ban-
car, nu banii o marfă în
relația dintre bănci și clienți.
Măcar din respect pentru cei
ce și-au pus capăt zilelor din
cauza acestui sistem,
abuziv, și supravegheat de
BNR doar dintr-o anumită
direcție, Mugur Isărescu ar
trebui să se abțină în a co-
menta Legea dării în plată.

P.S.:

Guvernatorul BNR ar
trebuie să ne explice de ce
statul se poate implica,
necondiționat, cu garantii 
pe termen de 20-30 ani, pen-
tru prima casă, când
îmbătrânirea populației și de-
mografia în prăbușire ar
putea genera, peste câteva
decenii, o supraofertă
locativă și o ieftinire pe ter-
men lung a activelor imobil-
iare, dar o Lege a dării în
plată reprezintă un risc atât
de mare încât se impune
corelarea cu restricțiile dorite
de bănci și condițiile „reco-
mandate” de Banca Central
Europeană?!

●

Din sertarele groazei, Din sertarele groazei, 
pe pielea copiilor...pe pielea copiilor...

Maria Diana
Popescu

TToţi miniştrii înşurubaţi
după 1989 pe scaunul sănătăţii
româneşti şi-au pus tălpile pe
masă şi-au aşteptat să fie
gîdilaţi la deciziile sinistre! N-au
mişcat un pai ca să scoată sis-
temul de la perfuzii. Actualul
Ministru al Sănătăţii, gineco-
logul Patriciu Achimaş Cadariu,
cel care a făcut declaraţii jigni-
toare la adresa poporului
român, stîrnind furie şi revoltă,
revine şi conturează cu bisturiul
o aberaţie mai veche a fostului
ministru Bănicioiu, care va face
istorie la această categorie
grea, şi anume, implementarea
cardului de sănătate la copiii cu
vîrsta între 0-18 ani. Cu ei nu te
poţi pune, şi, probabil, pe acest
subiect, penalii din Parlament
vor scoate lucrări ştiinţifice şi
doctorate la Editura „Jilava” şi
„Poarta alba”. Cardul de
sănătate e tot o afacere ca şi
cartea de alegător, nefolosită
pînă acum. „Am convenit cu
premierul să pregătim prop-
unerea!”, spune Achimaş! Deci,
dom' premier, tace şi le face!
Control total, de la cel cu
suzeta în gură, pîn' la cel cu
barba sură! Ministrul Achimaş a
mai vorbit şi despre cazurile de
copii care ar putea să nu mai fie
acceptaţi la grădiniţă şi la
şcoală, dacă părinţii lor refuză
vaccinarea. Art. 22 din
Constituţia României prevede:
„(1) Dreptul la viaţă, precum şi
dreptul la integritate fizică şi
psihică ale persoanei sunt
garantate”. Probabil, Achimaş
înţelege că acest drept
constituţional ne este garantat
doar pe lumea cealaltă!

Să ne amintim
declaraţia tîmpă a ministrului
Sănătăţii, care se amestecă
unde nu-i fierbe oala: „Vrem o
ţară ca afară? Perfect, hai să
muncim ca afară! Sistemul san-
itar e peste media societăţii
romaneşti”! Tovarăşe Achimaş,
înainte de a critica, priviţi şi
măsuraţi de zece ori! Oare
chiar trăiţi cu capul în nori şi nu
ştiţi că românii muncesc mai
mult decît afară, exploataţi în
propria lor ţară, în condiţii de
program prelungit şi pe cele
mai mici salarii din U.E.? Chiar
nu aţi văzut simptomele sis-
temului nostru de sănătate,
aflat în moarte clinică, în cazul
crimelor de la „Colectiv”!
Medicii noştri, umiliţi şi cu salarii
de mizerie, au muncit peste
puterile lor, au adus şi de
acasă, pentru că aparatura
dărăpănată din spitale nu i-a
ajutat cu nimic. A conduce un
spital, tovarăşe Achimaş, a cîrpi
pe ici, pe colo, pe temeiul că
merge şi aşa, nu e totuna cu a

conduce un Minister în baza
unor stupide ipoteze de lucru!
La fel ca şi Streinu Cercel, min-
istrul Achimaş a pedalat, încă
de la start, pe vaccinuri, pe
aprovizionarea cu vaccinuri,
adicătelea, şi dînsul suflă cu
atenţie în coama companiilor
farmaceutice! Totul se reduce la
bani! Să luăm cît mai mulţi bani
de la asiguraţii cu coplată!
Probabil, ministrul n-a auzit de
drepturile şi libertăţile omului şi
ale copilului! A chiulit de la lecţia
asta! Să impui cu forţa sancţiuni
copiilor care refuză vaccinul, iar
neisprăviţii vremelnici ajunşi în
fotolii ministeriale să dispună
de copiii Ţării după ureche, de
dragul vînzărilor de vaccinuri
periculoase pentru sănătate,
fascism se numeşte!

Educaţia pentru
sănătate şi profilaxie are astăzi
alte conotaţii. Nu mai este pri-
oritatea care lua în calcul prote-
jarea copiilor de diferitele
abuzuri. Mai mult, Achimaş
doreşte extinderea programelor
de profilaxie în zona mamei şi
copilului, în zona cancerelor de
col, sens în care propune vac-
cinarea fetiţelor începînd cu
vîrsta de nouă ani! „Ideile” scor-
piei Madeleinei Albright, în
urma aplicării cărora au dece-
dat fetiţe americane, sînt
scoase din sertarele groazei şi
reiterate de actualul Ministru al
Sănătăţii din Guvernul Cioloş,
pe pielea copiilor. Dacă
Achimaş sau barosanii de pe
scena politică se îmbolnăvesc,
îşi permit tratamente în spitale
private din afară, unde medicii,
plătiţi cu 3 000 de euro pe lună,
le suflă şi-n perfuzie să nu-i
doară, la cele mai înalte stan-
darde, de aceea sînt 
rupţi de realitatea medicală
românească, unde medici
români de excepţie fac foamea,
plătesc chirii uriaşe în oraşele
în care lucrează, au mii de
pacienţi pe o dotare
spitalicească perimată. Noi
continuăm să trăim pasivi ca
nişte sclavi robotizaţi, biciuiţi şi
supuşi experimentelor ministe-
riale într-o cuşcă cu gratii,
îndopaţi cu „legi pentru căţei,
nu şi pentru dulăi”, iar pe post
de desert, cu o libertate iluzorie
şi sub controlul total, în toate
ungherele vieţii, acceptînd
resemnaţi o dictatură de tip
gestapovistoglobalistă. Pe
„apostolii” aceştia ai răului nu-i
afectează nici vaccinurile, nici
alimentaţia modificată genetic,
nici legile, nici violarea drep-
turilor, nici sărăcia! Ei au doar
drepturi, noi, doar obligaţii!

Ei sînt slujbaşii Noii Or-
dini Mondiale şi ne vor adormiţi
şi manipulaţi! 

●
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Mai este România „patria iubită a oricărui suflet românesc”?Mai este România „patria iubită a oricărui suflet românesc”?

Ilie
Șandru

CCând vedem şi
auzim atâtea nemernicii
care se întâmplă zilnic, nu
poţi să nu te întrebi dacă
România mai este „patria
iubită a oricărui suflet româ-
nesc”? Aşa o considera
marele Eminescu: „E mică
ţărişoara noastră, îi 
sunt strâmbate hotarele,
greutăţile vremurilor au
ştirbit-o, dar această ţară
mică şi ştirbită este ţara
noastră, e ţara românească,
e patria iubită a oricărui su-
flet românesc”.

Drept este că acum
această „ţărişoară a
noastră” nu e chiar atât de
mică cum era în vremea lui
Eminescu, chiar dacă mai
este şi acum „ştirbită, cu
hotarele strâmbate”. Româ-
nia este totuşi – încă!, a
şaptea putere europeană!
Ori ar trebui să fie! Iar dacă
nu este aşa, nu e din cauza
altora care, după cum spun
unii sceptici, ne-ar purta
sâmbetele, cum se spune.
Nu, ni le purtăm noi singuri!
Ne tăiem craca de sub pi-
cioare singuri, nu ne-o taie
alţii! Şi asta pentru că tele-
viziunile nu mai au niciun
Dumnezeu. 

Democraţia noastră
„originală” nu mai are nicio
limită în materie de drepturi.
Televiziunile comerciale –
nu numai cele private, ci
chiar şi cea naţională! - se
întrec în a transmite fel 
de fel de întâmplări
dezgustătoare, care mai de
care mai oribile, încât îţi vine
să crezi că nu există 
nimic bun în ţara asta, 
că întreaga societate
românească contemporană
este tot mai ticăloşită. Ba,
mai mult, aceleaşi televiz-
iuni lansează „ştiri” de-a
dreptul „apocaliptice”, care
se dovedesc, în cele din
urmă, a fi nişte fantas-
magorii, baloane de săpun,
anume fabricate pentru a
avea audienţe.

Motivul? Cică asta
vor să vadă şi să audă tele-
spectatorii! Nu se poate să
nu te apuce un sentiment de
repulsie când vezi gloata 
de „reporteri”, mai ales
„reportăriţe”, care aleargă,
ca apucate, ca să afle pe
cine l-a mai luat DNA-ul,
cine a mai comis o crimă (şi
îi strigă individului: „Ionuţ, îţi
pare rău?”, ori: „De ce ai
ucis-o?”); un divorţ, un viol,
nişte homosexuali, sau
puşcăriaşii deveniţi „scriitori”
etc. Acestea sunt subiectele
şi evenimentele cele mai
importante cărora posturile
de televiziune le acordă pri-
oritate absolută.

Dar oare telespecta-
torii nu ar dori să vadă şi să
audă şi altceva? De exem-
plu, modul în care s-au făcut
retrocedările, o adevărată
megaexcrocherie! – cea
mai mare din istoria
contemporană a ţării! Oare
nu ar trebui telespectatorii
informaţi despre modul în
care Transilvania se vinde –
ori se dă fără bani! – bucată
cu bucată străinilor?

De ce s-au „uitat”
toate ticăloşiile făcută în
această afacere? De ce a
renunţat România atât de
uşor la cele şapte miliarde
de Euro care constituie
uriaşa avere pe care
Emanoil Gojdu a lăsat-o
moştenire Bisericii Ortodoxe
din Ardeal? Nu îl trage ni-
meni de mânecă pe domnul

„unguent”, Mihai Răzvan
Ungureanu? Stă bine,
mersi, şi este convins că va
avea o carieră politică
bogată în această eră a
ticăloşilor, fiind şi el unul din-
tre ei.

În loc să se stopeze
această mârşăvie a
retrocedărilor, bazată pe
ilegalităţi şi pe falsuri
grosolane, vizibile de la o
poştă, printr-o simplă
hotărâre de guvern, pentru
a se verifica „la sânge” toate
nelegiuirile săvârşite, ea
continuă să se desfăşoare
într-o adevărată veselie
naţională, ca şi cum totul ar
fi cât se poate de perfect. 

Cum nu vrea nimeni
să audă ceea ce s-a petre-
cut şi se petrece în contin-
uare? Nu, fiindcă acolo sus,
unde capul peştelui este
împuţit de demult, nu are ni-
meni interes să asculte
glasuri precum cele ale lui
Victor Romcea, Ioan Sabău-
Pop, Marcel Bărbătei, Rareş
Bogdan, Lazăr Lădariu ş.a.

Oamenii, derutaţi,
stau şi se întreabă: chiar să
fie oare surzi cei în mâinile

cărora se află azi soarta ţării
şi a poporului nostru şi să
nu fi auzit de „procesul
optanţilor”, în urma căruia
România a plătit grofilor şi
baronilor unguri o
despăgubire uriaşă de 3,2
tone aur de 24 de karate! Iar
acum statul român, prin
contribuţia directă a unor
jurişti corupţi, mai
retrocedează încă o dată
bunurile pe care le-a obţinut
prin sume uriaşe. Mai mult,
s-a ajuns la concluzia că
toate cererile de retrocedare
a proprietăţilor funciare,
făcute de urmaşii celor care
au fost despăgubiţi, întrec
de câteva ori totalul
suprafţelor de teren (arabil,
fâneaţă, păşuni, munţi,
păduri etc.) pe care foştii ex-
ploatatori ai românilor

transilvăneni le-au avut!
Nimeni nu vrea să

citească numeroasele luări
de poziţie, ori informările
Forumului Transilvania
furată, sau Forumului Civic
al Românilor din judeţele
Covasna, Harghita şi Mureş
trimise: preşedintelui, parla-
mentului, guvernului, DNA,
despre modul în care
pământul şi bogăţiile ţări
trec sub stăpânire străină. 

Pe frontiera de vest,
de exemplu, mii de hectare
de teren – pământ din
pământul României! – au
fost deja vândute, ori sunt
pe cale de a se vinde
cetăţenilor din Ungaria,
încurajaţi şi ajutaţi, prin
toate mijloacele, în primul
rând prin acoradarea de îm-
prumuturi fără dobândă, ori
cu dobândă modică, de
către Guvernul Unagriei. 

Fenomenul este val-
abil pentru întreaga Transil-
vanie şi pentru Banat. Este
limpede că toți cei de la
Bucureşti, care sunt
interesaţi acum doar de
modul în care ar putea
câştiga viitoarele alegeri lo-

cale şi parlamentare, habar
nu au ce bunuri imobile
(pământ, clădiri etc.) se mai
află acum în stăpânirea
României.

Ei, „reprezentanţii
poporului” – parlamentarii,
cei ajunşi acolo, în „sfatul
ţării”, nu prin voinţa
alegătorilor, ci pe uşa din
dos!, votează legi, cu ne-
miluita, despre drepturile
pisicilor, ale câinilor, chiar şi
ale urşilor sau ale altor
sălbăticiuni ale pădurii etc.,
în schimb nici unuia nu i-a
trecut prin scăfârlie să
propună o lege pentru
apărarea pământului ţării,
prin interzicerea cu
desvârşire a vinderii aces-
tuia către străini. Nu, fiindcă
sunt tot aceaşi ca şi cei din
vremea Eminescului: „fonfi,

flecari, găgăuţi, guşaţi,
bălbâiţi, cu gura strâmbă”!
Aceştia, ca toți cei de
atunci, „sunt stăpânii astei
naţii”!

Când scriu despre
asemenea stări de lucruri,
care vor fi scump plătite
cândva!, nu pot să nu-mi
amintec din nou de Emi-
nescu, de Eminescu veşnic
şi nestins, care ne-a lăsat,
în publicistica sa, adevărate
lecţii de patriotism: „Ce
prost era de pildă Matei
Bsarab (domnul Ţării
Româneşti între 1632-1654)
care, dacă afla că un străin
cumpărase o moşie în ţară,
scotea numaidecât banii din
pungă să o răscumpere,
pentru ca nu un străin să fie
proprietar în ţară” (Şi cum
vin cu drum de fier, 22 ian-
uarie 1880). Doamne
fereşte să se mai întâmple
aşa ceva acum! Fiindcă
pungile „domnilor mari de
astăzi” – cum spune un fru-
mos colind – se deschid ca
să se umple cu „euroii”
primiţi de pe bunurilor vân-
dute ţării, vândute

Iar dacă nu le pasă

de ceea ce se întâmplă cu
averea ţării, strânsă cu su-
doare, cu suferinţă şi cu
jertfă de atâtea generaţii,
desigur aceeaşi nepăsare,
aflată la hotarul trădării, o
manifestă şi faţă de furun-
culul plin cu puroi înveninat
care a crescut, periculos, în
mijlocul României: „Statul
Secuiesc independent”. Iar
extremiştii şi revizioniştii un-
guri, cei dinăuntrul ţării şi cei
din afara ei, nu stau dege-
aba, lucrează mereu,
bazându-se tocmai pe lipsa
de reacţie a „miticilor” de la
Bucureşti. Şi-atunci, văzând
dumnealor „că în statul
român se pot face multe şi
au ajuns la la convingerea
că este un sat fără câini,
atunci şi-au zis: să-i dăm
dăm drumul, că putem trece
şi la obrăznicia asta” (Emil
A. Dandea). 

Aşa au şi făcut: un
Guvern Secuiesc şi 
o Armată Naţională
Secuiască „al cărei scop pri-
mordial este eliberarea
Pământului Secuiesc, aflat
sub ocupaţie română provi-
zorie, iar în baza
autodeterminării secuieşti,
şi apărarea Statului Secui-
esc independent, ca viitoare
provincie a Sfintei Coroane
Maghiare”. Pentru aceasta
este nevoie de luptători.
„Înscrieţi-vă în Armata
Naţională Secuiască”! Care
trebuie să lupte pentru
„cauza autodeterminării
poporului secuiesc şi
maghiar”, împotriva ,,statu-
lui terorist român, coloniza-
tor”! Apelul este semnat de
Incze Gyula „ministrul
Apărărării” în Guvernul Se-
cuiesc emigrant.

Mi se pare că cineva
se joacă cu focul. Şi nu ştiu
dacă cei care vor rămâne cu
degetele arse nu vom fi noi,
românii. Datorită miopiei
policienilor, nişte lichele şi
slugi plecate, lipsiţi de
conştiinţă, incapabili să veg-
heze la destinele ţării.
„Politiceni hâzi, mâncaţi de
pofte şi nevolnicii”, cum i-a
caracterizat cândva Nicolae
Iorga. Sunt tot aceeaşi şi cei
de azi „cufundaţi în orgii
bugetare, neghiobi şi
vânduţi”!

●
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„România lui Eugen Simion”„România lui Eugen Simion”

Traian Bădulescu
Șuteanu

CCând în seara de 5
ianuarie 2016 emisiunea
„Jocuri de putere” a postului
tv Realitatea a debutat sub
titlul „România lui Eugen
Simion” am tresărit surprins,
neînţelegându-i sensul, ros-
tul. L-am bănuit şi ceea ce
sugera a fost stabilit clar în
a doua chemare a acestuia
pe post, de data 
aceasta de către Alexandru
Cumpănaşu în emisiunea
sa „Ambasador România”.
Întrebările acestuia, reci, di-
recte şi, mai ales, tranşante
au elucidat fondul proble-
mei, care a dezvăluit cine
este şi care i-a fost menirea
colegului meu în istoria lui
reală.

Deşi, în prima emisi-
une, moderatorul „bătăios”
Rareş Bogdan ni s-a
prezentat exstaziat de ti-
tlurile statale ale inervievat-
ului, pe care l-a ascultat „cu
gura căscată”, cum se zice
pe la mine prin sat,
nepunându-i aproape deloc
întrebări legate de ce a fost
ieri şi cum vede preopinen-
tul realitatea azi, cu toate
acestea Eugen Simion s-a
arătat adus în casa de care
s-a temut, a stat ca pe ace
şi a răspuns încurcat,
răvăşit, folosind expresiile
ajutătoare atunci când nu
eşti sincer şi n-ai idei, de
genul „cum să spun”, în
privinţa cutare lucru„n-am
ce să spun”, dar zicând,
până la urmă că el „nu
înţelege ce se petrece azi,
de ce tinerii, în general, nu
au curaj să se pronunţe,
făcând trimitere directă la
tinerii critici literari iar el,
„orice s-ar spune”, el nu
înţelege de ce este astăzi
atâta intoleranţă!... (Îndată
am făcut conexiunea cu
„aceiaşi plângere” pe care o
tot vântură colegul de
generaţie Ion Iliescu).

Or, oricât ar afişa
aerul că ei încă sunt stâpâni
pe situaţie, pe undeva, din
simpla stare de om care a
trecut prin viaţă şi n-a făcut
numai bine, ci din contră,
mustrările de cuget sunt
forma imanentă, pe care,
cel mai „tare” făptuitor de
rele, le are, fie că este în lib-
ertate, la bătrâneţe, fie că
este „încarcera”t, la
tinereţe... Dacă Eugen
Simion ar fi acum un simplu
pensionar din fost profesor,
aceste frământări nu deve-
neau subiect pentru
această mare întrebare a
momentului: Cum este azi
România? Ori, de ce este
aşa?

Care este „partici-
parea ta”, din postura de

critic literar, - devenit „ofi-
cial”, în sistemul socialist,-
dar mai ales care este
necontribuţia ta, când, - din
conjucturi politice, - ai de-
venit academician şi, o
vreme, chiar preşedintele
acestui for suprem al ştiinţei
şi culturii neamului, cum
este Academia Română?
Ion Iliescu, în postura lui
nefericită de a fi „ultimul mo-
hican” în viaţă a celor care
au alcătuit forma la vârf a

sistemului revolut (c.c. al
p.c.r.), a început „a fi între-
bat” ca acuzat de tot ce a
făcut partidul comunist din
ţara aceasta.

Dar de partea
spirituală, de cultura
distorsionată de la menirea
ei de către „realismul social-
ist”, „răspunderea”, -
nolens-volens – cade şi
asupra celui care s-a aflat
acolo unde s-au stabilit
„noile viziuni” ale luptei de
clasă. Arătate clar în ceea
ce s-a chemat „lupta cu
inerţia”, pe care cel mai
tânăr înzestrat moldav în
ale poeziei a fost pus să
proclame ca pe un crez-
manifest, următoarea strofă;
„Trăim în evul unui ev aprins
/Şi-i dăm a strălucirii noas-
tre vamă! /Cei ce nu ard
dezlănţuiţi ca noi,/ În
flăcările sale se
destramă”!...

Aceasta a fost de-
viza pe care tânăra
generaţie s-a format din
uteciştii pregătiţi de Nicolae
Ceauşescu şi Ion Iliescu
care au creat jurnaliştii, scri-
itorii şi întregul aparat de
propagandă care a
„pregătit” cohortele de
miliţieni, soldaţi care au
făcut armata „la securitate”,
(devenită o mândrie), de
ofiţeri politici, (care au avut
enormul „merit” de a pregăti
milioane de viitori utecişti,
membrii de partid, ufed-
eriste şi culturnici, toţi
înrolaţi în „războiul româno-
român al lupei de clasă”, ar-
mata devenise „braţul
înarmat al calsei munci-
toare”, (relicvele ei
longevive ies acum în
stradă şi cer şi mai mărită
cea mai mare pensie,
fiindcă ieri s-au luptat cu
culesul la porumb, cu

„cheaburimea” şi, apoi,
după anihilarea ei prin
arestările uluitoare şi de-
portarea lor pe meleaguri
pustii,  ţăranii deveniseră
„scârbiţi” de munca
pământului, care nu mai era
al lor...

Şi apoi cultura, spir-
itualitatea, intrate pe mâinile
alogenilor Nicolae Moraru,
Savin Bratu, Ovid
Crohmălniceanu în frunte cu
Mihail Novicov şi Sorin

Toma, ajuns adjunct la
Scânteia, despre care au-
torul cărţii uriaşe de 2 382
de pagini „Scriitorii români
de azi” nu a scris nici un
rând, şi nici de faptul că sub
Silviu (Brukner) Brucan
toată cultura română a fost
deturnată de aici, adică de
la toţi cei coordonaţi de Ana
Pauker (Hanah Iahonson),
cea care l-a dus de lanţ, ca
pe un căţel, pe muncitorul
sfertodoct Gheorghiu-Dej,
în pornirea lor nebună de a
ne desfiinţa ca neam,
folosindu-se de charisma şi
pregătirea juridică a
trădătorului de neam şi de
clasă socială, boierul
bănăţean Petru Groza... Şi
apoi... ce simte ţăranul meu,
Eugen a lui Simion din Chio-
jdeanca din Prahova,
auzind (sau încă n-a auzit?)
de existenţa celor 46 de în-
chisori şi 72 de lagăre de
muncă forţată, înfundate cu
peste trei milioane de
confraţi şi de-ai lui,
ţărănimea dând imensul
umăr de „chiaburi”, ur-
mându-i intelectualitatea,
ofiţerimea, preoţimea, scri-
itorii, poeţii, jurnaliştii, în-
treaga ELITĂ NAŢIONALĂ
la acel ceas istoric.

Practic, ţara ne-a
fost decapitată de cei mai
valoroşi fii ai ei...În „estimp”,
cum se zice pe la noi,
criticul literar (care a dat crit-
ica pe laudă) a scos în faţă
un copil din nordul
Moldovei, autorul strofei
arătată mai sus, ca deviză a
noului sistem, a statului
ateu, prezentându-l sub titlul
incriminant „Buzduganul
unei generații”. (Dacă mă
ţine Dumnezeu, voi
prezenta urmaşilor noştri
rezumatul acestei cărţi,
unde sunt lăudaţi la

grămadă 173 de poeţi, în
principal, prozatori şi
„puzderia” de critici literari, -
dramaturgii şi memorialiştii
neintrându-i autorului în
intenţie,- pentru că s-ar fi
dat de ISTORIE, de care
foştii membrii ai partidului
comunist se feresc de ea şi
acum ca de moarte- fiindcă
istoria ar fi dat de ei şi
faptele lor reprobabile.

Până atunci, însă... haideţi
să ne aplecăm un pic şi
asupra literaturii de azi...
Mai întîi să nu ne ferim
deloc a spune că starea
noastră morală de azi, cul-
tura noastră prăbuşită şi
spiritualitatea răvăşită sunt
rezultatul educaţiei şi culturii
care i s-a făcut poporului în
cei 42 de ani de guvernare
sagace comunistă... Aşa
cum industria s-a prăbuşit,
la fel şi cultura... Puzderia
de cenacluri literare, de re-
viste literare, de cele foarte
puţine emisiuni literare, edi-
turile particulare de tot soiul,
au adus pe piaţa aceasta un
haos foarte periculos,
deoarece zice cine vrea ce
vrea, publică, într-o veselie,
cărţi (chiar de ştiinţă)
ageamii care n-au trecut
decât prin primele clase ele-
mentare, ajungându-se la
fenomenul „scriitorilor din
puşcării”, unic în lume,
semn al debusolării totale în
care ne-a adus simbolul co-
munismului pe care-l
repezintă ultimul membru al
comitetului central în viaţă,
alogenul Ion Ilici Iliescu...
Faptul că, astăzi, profesia
de critic literar a dispărut
fără urmă este semnul
neputinţei pe care l-a dat
Academia Română şi, în
special, Eugen Simion, care
este şi astăzi preşedintele
comisiei de literatură a
acestui for naţional.

Revenirea noastră
se află tot în noi şi NUMAI
ÎN NOI! Depinde pe cine
alegem ca miniştri ai
învăţământului şi culturii dar
mai ales de cine ajunge
acum a fi membru al Acade-
miei Române, forul superior
chemat la salvarea Naţiei.
Eugen, - colegul meu, - ne-
a arătat că n-a fost în stare,
măcar să înţeleagă prin ce
timp istoric dezastruos a tre-
cut generaţia noatră, despre
care marele chinuit Radu
Dumitrescu Gyr spune:
„NOI N-AM AVUT
TINEREŢE”...

De la el cine şi ce
are a mai aştepta?... S-a re-
tras în trecut unde
răscoleşte hrisoave penru a
mai publica vreun eventual
cărţoi cu „inutilităţi” la acest
ceas istoric. Academia,
însă, are de lămurit, - odată
pentru totdeauna, - care

este originea nostră etincă?
Daco-romană sau strict
daco-getă?... S-a creat în
perioada experimentului co-
munist o literatură interzisă,
„celebra” literatură de ser-
tar? ...Este? Nu este? ...Şi
cine o va prezenta neamu-
lui, Europei, omenirii, adică
posterităţii? (Ruşii au ro-
manul gulagului scris de
Solzeniţân, la noi cine a
scris marele roman al
suferinţei noastre din a
doua jumătate a secolului
XX? (Personal cred cu toată
străşnicia că originea
noastră este strict daciană,
iar în legătură cu „literatura
de sertar” afirm, pe baze de
date certe, că ea există! Şi
foarte multă!... Printre man-
uscrise sunt destul de multe
cele care au şi valoare
artistică, adică „sunt scrise
cu talent” care mişcă,
înfioară şi conving
emoţional.

Informez neamul
meu că eu însumi am două
geamantane pline de man-
uscrise, ţinute sub pat, în
care „aşteaptă lumina
tiparului” romane, cărţi cu
schiţe şi nuvele, piese de
teatru, scenarii de film, re-
portaje literare, eseuri
(apărute 15 ani în ziarul
„Cuvântul românesc”, editat
la Hamilton-Canada), librete
muzicale şi poezii, o..., câte
poezii!

N-am apucat să in-
troduc vreuna în marea
carte „Poezii din închisori”,
îngrijită de poetul macedo-
român Zahu Pană, volum
de peste 650 de pagini, ed-
itat de editura „Cuvântul
românesc” pentru că la vre-
mea luări contactului meu
cu românaşii noştri de la
Toronto, cartea era deja
tipărită. O altă ediţie n-a mai
fost posibilă, fiindcă autorul
şi finanţatorul au plecat din-
tre noi, motiv pentru care şi
ziarul şi-a încetat apariţia)...

Din toată sărăcia
mea de profesor pensionar,
în perioada de inerţie
socialistică am editat pla-
cheta de versuri „De vorbă
cu Nichita” (căruia colegul
nostru de clasă „i-a pierdut”
manuscrisul dat să-mi scrie
o prefaţă) dar şi primul
volum din romanul
„Căderea pisicii”, (căruia
celălalt „critic oficios” din so-
cialism, Nicolae Manolescu,
tot din aceiaşi ferire ca de
foc, i-a pierdut manuscrisul,
oferit, tot aşa pentru o
eventuală prefaţă)...

Ce se mai poate
spune despre asemenea
oameni?... Că niciodată
România n-a fost şi a lor!.

●



Ghimpele Națiunii

Dezmățul literar al pârnăiașilor…Dezmățul literar al pârnăiașilor…

Cezar Adonis 
Mihalache

TToată mculatura aia
„scriitoricească” de pușcărie
ar fi trebuit să-și găsească
locul undeva în Parlament…
În fond, locul lor de
„muncă”, mulți dintre scri-
itorii-deținuți provenind din
lotul, deloc ales și, mai ales,
nelimitat, de „cursanți”, cei
mai mulți la „fără frecvență”,
ai acestui for. Dar nu în Cat-
edrala de litere a Națiunii!
Nu într-un Panteon
Național, nu în inima culturii,
Biblioteca Națională a
României! Și nici măcar în
vreo filială a acesteia! Iar
cine a luat decizia de a duce
mizeriile „științifice” în
expoziții vernisate, chiar și
în absența „autorilor”, în
aceste locuri sfinte ale
Națiunii, trebuie pur și sim-
plu să plece. Pentru că nici
o scuză nu poate șterge jig-
nirea adusă, nu doar scriito-
rilor de azi, care cu greu își
găsesc un loc în care să-și
prezinte cărțile, ci mai ales
înaintașilor cărturari.

Dar nu! În
săptămâna în care revistele
de cultură au rămas ne-
bugetate, batjocura la
adresa culturii românești a
fost dublată de exercițiul
expozițional din câteva bib-
lioteci PUBLICE. Editurile
se sufocă în costurile legate
de „marketingul” fiecărei

cărți, plătind pentru orice
buză de raft pentru a-și
aduce volumele în fața citi-
torilor. Pentru pușcăriași,
cum altfel?!, din nou o facil-
itate. Expunerea cu ștaif a
volumelor de eliberare pe
literă de lege! Și nu oriunde!
Ci în cadrul Bibliotecii
Naționale a României,
transformată în raft de
celulă expozițională la
dispoziția pușcăriașilor.

Acolo unde un scri-

itor cu greu găsește un loc
pentru a-și prezenta o carte,
deținuții au avut spațiul lor
de prezentare „literară”! Pe
banii fiecăruia dintre noi,
pârnăiașii au avut parte de
un dezmăț literar. Iar după
ce ani întregi Biblioteca
Națională a fost și imaginea

unei reclame, acum ea a in-
trat pe mâna zeghelor, „Bib-
lioteca Samsung” de mai
ieri devenind astăzi Bib-
lioteca Penitenciarului
Național(e).

Chipurile, volumele
pușcăriașilor au fost grupate
(dar, câtă muncă, câtă
dedicație în aranjarea aces-
tor expoziții, fie și doar pen-
tru a aduce din depozite
cărți pe care nici măcar „ed-
itorii” lor nu le au în cus-

todie!), pentru a fi făcuți de
râs!

Și chiar dacă acesta
ar fi fost scopul, de ce tre-
buia murdărit spațiul cultural
național? De ce să folosim
catedrala noastră de litere
pentru a ridiculiza niște cărți
când în depozite stau mii de

volume de valoare, dar
niciodată aduse dimpreună
într-o expoziție?!

De fapt, volumele
pușcăriașilor nici măcar nu
au fost „terfelite”. Nici luate
în derâdere, nici ironizate de
oamenii de cultură. Ba,
dimpotrivă, cu denumiri se-
lecte ale manifestărilor
expoziționale, de la „Cărţi cu
răspundere limitată” (Bib-
lioteca Națională a
României, care chiar a tre-

cut expoziția la categoria
„Evenimente culturale”!) la
„Autori sub semnul contro-
versei” (Biblioteca
Județeană Constanța), cu
afișe atent lucrate,
expozițiile au dus, în locuri
în care „autorii” nu ar fi intrat
nici măcar dacă erau mânați

cu arcanul alfabetizării, nu-
mele unor terchea-berchea,
pe plan scriitoricesc, alături
de greii literaturii românești
și universale.

Căci, da!, scopul
acestor expoziții, care ar fi
putut dura fie și doar un
minut (dar ele s-au întins pe
zile întregi, să afle tânăra
generație valoarea autorului
de carte în lumea de azi!)
poate fi prezumat a fi fost
voit acela de a alătura
greilor culturii numele unor
impostori, plagiatori și profi-
tori. Ceea ce se cheamă
blasfemie!

Bibliotecile noastre
au fost dară pătate. Întâi
prin intrarea în fondul literar,
chiar și dosite prin depozite,
a acestor „cărți”, dar mai
ales prin asumarea unor
expoziții colective… Or, pe
când și o expoziție la nivelul
Academiei? Și, de ce nu?, o
expoziție itinerantă, prin
toate instituțiile noastre de
cultură… Poate așa se vor
redeschide, măcar pentru
câte o săptămână,
foaierelor unor teatre care
trebuiau închise, nu pentru
că se cutremurau clădirile
sub ropotele de aplauze, ci
pentru a fi dărâmată cultura.

●

Alina Mungiu ne pregătește o colonie penitenciară!Alina Mungiu ne pregătește o colonie penitenciară!

Bogdan
Diaconu

AAlina Mungiu nu
face tabără aparte atunci
când asmute serviciile se-
crete împotriva protestatar-
ilor pentru redarea copiilor
familiei Bodnariu, ci 
se înscrie în tabăra
conspiraționiștilor pentru
care orice critică 
împotriva abuzurilor trebuie
sancționată, pedepsită cât
mai aspru și interzisă.

Ești împotriva dik-
tatelor de la Bruxelles? Ești
dușman al poporului. Nu
vrei imigranți musulmani?
Musai te manevrează cer-
curile oculte. Te opui tratat-
ului transatlantic TTIP sau
cedării de suveranitate a
României? Deja intri în liga
marilor inamici ai omenirii,
undeva între criminali de
război și teroriști.

Partidul România
Unită s-a confruntat în
nenumărate rânduri cu marii
apărători ai libertății de
genul doamnei Alina
Mungiu care nu mai știu
cum să le închidă gura celor
care gândesc diferit. Re-
cent, PRU a fost amenințat

cu desființarea de către trei
ONG-uri din aceeași zonă
sponsorizată de Soros sau
cu fonduri norvegiene ca și
organismele dirijate de Alina
Mungiu. Aceasta este liber-
tatea pe care o apără marii
reprezentanți ai societății
civile care iau bani pentru a

suprima de fapt libertatea
de exprimare și orice
alternativă la dictatura
neoliberală.

Alina Mungiu și
ONG-urile din zona
respectivă sunt urmași
demni ai Securității, numai

că nu se mai află în solda
Internaționalei Comuniste,
ci în cea a Internaționalei
Capitaliste. Care nu suportă
opinii diferite, nici gândirea
cu mintea proprie, ci care
dorește ca toți cetățenii să
se încadreze frumos la
ideile comune oficiale. Cine

nu se supune intră pe mâna
tribunalelor poporului con-
duse vitejește de Alina
Mungiu și SAR, Active
Watch și alte asemenea
instanțe pe care nu le-a ales
sau numit nimeni, ci și-au
arogat singure dreptul la

adevărul absolut.
Așa am ajuns ca în

România oamenii să se
teamă să vorbească public
despre ceea ce îi doare de
teama Inchiziției “societății
civile”. Care te declară ime-
diat nefrecventabil, extrem-
ist, putinist sau pericol

public numai pentru că
atragi atenția că poporul
român nu mai vrea să fie
colonie sau masă de
manevră pentru comisarii
europeni. Dar Alina Mungiu
nu se mulțumește cu Româ-
nia colonie, ea este un fan

al lui Kafka și ne propune o
colonie penitenciară, așa că
invită serviciile secrete să
atace orice protest, așa cum
cele trei ONG-uri sorosiste,
Romani Criss, MCA Roma-
nia și Active Watch au se-
sizat CSAT și Parchetul
General asupra pericolului
reprezentat de Partidul
România Unită.

Dacă Alina Mungiu
și trupa ei ar avea câștig de
cauză în România nu am
mai avea voie nici să
gândim altfel decât politi-
cally correct. Altfel ne-ar lua
mascații pe sus pentru că
am negat ideologia oficială.
Această luptă reprezintă
mai mult decât dreptul copi-
ilor de a fi lângă familiile lor,
decât dreptul la libera expri-
mare sau decât dreptul 
la proteste împotriva
abuzurilor de orice fel. Este
în joc dreptul fundamental la
libertate!

●


