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O lună de imoralitate versus O lună de imoralitate versus 
patru ani de echilibru…patru ani de echilibru…

Cezar Adonis
Mihalache

EEvident, supen-
darea executării silite a con-
turilor unui partid reprezintă
în mod cert un afront adus
societății… Paradoxal, însă,
nu și democrației! Pentru că
poate fi catalogată ca o
imoralitate necesară chiar

protejării democrației într-
unul din punctele ei vulner-
abile. Campania electorală.
Și chiar dacă promulgarea
unei legi care interzice exe-
cutarea silită a partidelor în
timpul campaniilor elec-
torale are nivelul ei de
imoralitate, vizavi de cele-
lalte forme de organizare
din societate, asociații ori
firme, rolul partidelor, așa
bune-rele cum sunt ele, în
asigurarea reprezentativității
democratice poate fi exact
elementul care să justifice
această imoralitate.

Este o formă de
protecție în fața unor cercuri
de interese care ar putea
destabiliza eșichierul politic,
nu în campania electorală,
ca scop în sine, ci profitând
de campania electorală
pentru a îndepărta definitiv
anumite partide și a de-
structura segmentul politic
până la crearea unei
vulnerabilități la adresa
securității naționale. Pentru
că o asemenea executare

silită ar muta selecția par-
tidelor dinspre votul
cetățeanului spre alți factori.
Și nu am mai fi nici măcar în
situația limită, reproșată de
atâtea ori, aceea că
procurorii DNA pot reașeza
clasa politică (atenție însă!,
nu partidele pe eșichier, ci
personajele politice parte)
prin arestările pe care le
operează.

Pentru că una este
săltarea unui candidat politi-
cian și practic excluderea
acestuia din alegeri,
democrația nefiind atinsă în
esența ei (dimpotrivă, chiar!)
și una e să excluzi una,
două sau toate formațiunile
politice din procesul de
reprezentare democratică în
baza deciziei unui nou posi-
bil centru de influență major.
Executorul de partide. 

Mai ales că toate
partidele au probleme finan-
ciare. Și cum ar fi ca sfere
de influență ongist-soroșite,
doar ca un exemplu de posi-
bil centru de impunere a de-
ciziei unui grup de influență,
inclusiv din afara țării, să
aibă posibilitatea, ba, încă și
directă!, de a decide, prin
mâna unui interpus numit
executor, ce partide să fie
blocate într-un scrutin elec-
toral?

Pe de altă parte și
partidele trebuie să-și achite
datoriile! Iar cei ce sunt
îndreptățiți să-și recupereze

banii, au dreptul să o facă.
Dar au la dispoziție restul de
47 de luni , o lună de soluție
imorală la patru ani, pe-
rioada dintre ciclurile elec-
torale, reprezentând un
compromis acceptabil (fie și
imoral, dar nu este oare cel
mai mărunt compromis din-
tre câte s-au săvârșit, 
democratic!, în sfera social-
economică, și, mai ales, în

politică?), pentru a nu peri-
clita democrația.

Apoi, prin schim-
barea regulilor de executare
silită la nivelul datornicilor,
prin introducerea prevederii,
printr-o altă lege, ca exe-
cutarea silită să nu mai fie
făcută la decizia unui ex-
ecutor, ci doar a unei
instanțe, reduce din imorali-
tatea ce poate fi reproșată
că apare prin favorizarea
partidelor în tim-
pul campaniilor electorale. 

Mai rămâne, poate,
singura comparație la
nivelul reproșului de inechi-
tate, prin faptul că o firmă nu
are șansa unei luni de salv-
gardare în care să
reușească, eventual, să se
reechilibreze financiar. Mai
ales că, deși nu are o
contribuție directă (nu ar tre-
bui!) la „exprimarea voinţei
politice”, aportul mediului de
afaceri la stabilitatea
democrației nu poate fi
neglijat...

●

Se clatină Barnevernet! Se clatină Barnevernet! 
Și nu numai!Și nu numai!

George
Alexander

NNu ajungi prea de-
parte în acestă lume dacă te
bazezi numai pe golurile
ireparabile din sufletul tău…
Vei crede ce vei vrea, dar,
vocea ta interioară îți va spune
totdeauna că, niciodată!, fără
ieșirea în stradă, nu se poate
dobândi ceva! Lumina acestei
lumi se va stinge de tot dacă
nimeni, nicio ființă nu va veni
să-ți confirme vreodată că nu
ura și răutatea ar trebui să te
călăuzească în drumul tău.
Ajută-i, de aceea, și pe alții, să
se revadă mai bine pe ei înşişi,
metafizic, când, prăbușindu-se
printre oameni, nici nu mai știu
dacă un om poate să rămână
corect chiar și pentru o singură
zi…

Miercuri, 27.04.16, a
avut loc o dezbatere publică
despre Barnevernet la Casa
de Cultură Sølvberget, Sta-
vanger, Norvegia, la care a
participat chiar ministrul
Copilului din Norvegia… Barn-
evernet a fost făcut praf. (În
ciuda manipulărilor, a ziarelor
cumpărate, ca la noi, unde an-
umite televiziuni au avut 
de ales între deontologia
profesională și sacul cu bani!).
Nu este de mirare și nu este
nici prima dată când Barnever-
net simte că totul nu este
decât un joc de-a ruleta în jurul
său. Mai devreme sau mai
târziu, toată lumea va realiza
că, în cadrul acestui serviciu,
nimic nu-i la locul său. Nu
plânge nimeni după el,
dimpotrivă, sunt mulți cei ce cu
pietre aruncă. În el. …Unii îi
numesc diletanți, maeștri în
pierzanie, falsificatori, măști
sinistre, aroganți, oameni care
intră pe ușa din dos în viața
noastră, dar, care, au senzația
că, oricât ne-am uita în
oglindă, nu ne vedem suficient
de bine… Niciodată. Că ei
sunt mai presus de Dumnezeu
prin puterile discreționare,
căpătate.

…Cu câteva zile
înainte de acest eveniment-
conferință, liderul sindicatului
angajaților de la Barnevernet 
se plângea de relele 
tratamente din partea oame-
nilor, a părinților!, cam
nerecunoscători, – în opinia
lor!- de parcă aceștia ar suferi
după cineva drag, Barnever-
net, când intră în camerele
goale, fără copii!, plângând,
îngropați adânc în sine, în dur-
erea lor… …Nu este ușor, de-
sigur, nici pentru ei, cei de la
Barnevernet, să se ferească
din calea simpatiei populare! A

tuturor! Sau să privească în
urmă, uneori…

Ce păcat că nu am
nicio înțelegere față de mi-
grenele lor!… Mai ales când o
privesc pe Ruth Bodnariu,
uscându-se pe picioare, pe Mi-
haela Nan, murind câte puțin
în fiecare zi, schilodită de
Barnevernet. Mame care-și
caută îngerii lor… Copiii luați
de Barnevernet!

Niciodată, fără ieșirea
în stradă, Oameni!, nu se
poate dobândi ceva! N-am să
cred, de aceea, în cântecul de
lebădă al politicienilor! N-am
să cred în promisiuni și în fan-
tome! N-am să cred în ader-
area la nu știu ce convenție
europeană a Norvegiei! Până
acum, politicienii norvegieni au
mințit. Au mințit mereu. Au
mințit că nu există această re-
alitate ticăloasă, vorbind
numai de povești fericite în
locul lor… (Nici ai noștri n-au
făcut nimic. Cu excepția a
câțiva parlamentari, toți au
tăcut. Au mers pas cu pas spre
nicăieri. Spre neant, adică.
Sau spre iad. …Dumnezeule!,
îmi spun.)

Vrem să vedem
FAPTE, deci. FAPTE. Vrem să
vedem familia Bodnariu
reunită, vrem să vedem familia
Nan reunită! Și, toate celelalte
familii, de orice origini!, re-
unite. Acasă! Toată lumea știe
că dosarele întocmite de Barn-
evernet au fost fabricate. Ce
așteptăm de la Justiția
norvegiană atunci? Poate ea
să descopere Falsul? Pe 17
Mai este ziua națională a
Norvegiei. Pentru prima dată
în istorie, un politician din
Arendal, sudul Norvegiei, –
care merită tot respectul! –
declară că… „Anul acesta, din
păcate, nu am să sărbătoresc
17 Mai. Nu am să arborez nici
drapelul, nici să defilez, nici să
strig Ura! pentru Norvegia. Nici
să țin cuvântarea pe care am
fost rugat s-o țin. Norvegia
este condusă de un guvern și
o politică pe care nu ai cum să
le prețuiești și să le
sărbătorești.”.

În ciuda manipulărilor,
deci, mulți oameni s-au raliat
acestui crez. Au conștiință!
Norvegia s-a trezit, iar guver-
nul, nu știu cum va
supraviețui… 

●

Fără comentarii...
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Memento mori...Memento mori...

Cristian
Vasiliu

DDincolo de un anumit
punct – acela al trezirii
conștiinței – şi dintr-o anumită
perspectivă - aceea a culturii –
, problema sfârşitului lumii este
similară problemei morţii. Dacă
ignorăm faptul minor că
anunţarea unui final al fi-
nalurilor are rolul de a ne salva
de suferinţa închipuirii unei
lumi care ne uită şi continuă
veselă fără noi, sfârşitul şi într-
un caz şi în celălalt 
este o certitudinea
reconfortantă. Sfârşitul lumii nu
este un evenimentul violent şi
înspăimântător după care
urmează Judecata sau – mai
bine zis! – nu este numai atât.
Dacă Moartea este un punct
terminal din care se poate
înţelege destinul particular al
Omului, tot astfel şi Sfârşitul
Lumii este un punct din care se
poate înţelege destinul general
a Omului. Al umanităţii. Jude-
cata este una a vieţii – a vieţii
încheiate –, dar nu are sensul
de proces, de cântărire a ei, ce
precede o pedeapsa, ci pe
acela de desluşire a sensului
ei.

Tot ceea ce poate fi
omul îşi află piatră de temelie
în idea morţii (a conştientizării
morţii), a propriei finitudini. Din
acel punct se poate construi şi
morala, şi ideea de libertate, şi
cunoaşterea felurită a lumii -
de la trânta încrâncenată a
conştiinţei cu moartea. Totul nu
este altceva decât o strategie
de evitare a morţii: iubirea,
creaţia, cunoaşterea, adică
fiecare transcendenţă. Totul.
Până şi răul tot în moarte îşi în-
moaie – cu spaima şi evlavie –
rădăcinile.

Răul e persistent;
moartea ar trebui să fie o
râvnă, nu o spaimă. Dacă Zeii
ar fi drepţi, ea ar trebui dată
doar celor ce o merită, doar
celor ce au făcut ceva demn şi
bun de a fi luat în seamă de
posteritate. Noica spunea că
cei ce îşi trăiesc viaţa în lupta
zilnică cu plictisul, cei ce îşi
ridică în slăvi animalitatea şi
efemeritatea trupului, cei ce se
preocupă de devenire pentru
devenire merită să trăiască
veşnic; doar cei ce ”au
săvârşit” ceva ar trebui să aibă
privilegiul de a pune punct şi
de a-şi cere judecata – adică
moartea, într-un cuvânt: de “a
se săvârşi”. De a se desăvârşi
săvârşindu-se.

Moartea ca principiu al
vieţii, ca un moment spre care
trebuie ţintit, ca o încununare a
fiinţei, nu ca întrerupere a unui
urcuş, se întâlneşte la două
civilizaţii stinse (poate tocmai
din această pricină): civilizaţia
vikingilor şi civilizaţia japoneză
veche. Doar la ei moartea
devine un compas etic şi este
dorită pentru a încorona un
destin glorios şi/sau onorabil.
Neîmblânziţii vikingi îşi doreau
o moarte rapidă în luptă, pen-
tru că – în credinţă lor – porţile
Valhalei nu li s-ar fi deschis al-
tfel pentru a-i primi; la fel,
vechii samurai îşi doreau o
moarte eliberatoare în locul

unei vieţi în umilinţă. În Ha-
gakure se spune: ”Calea
samuraiului este moartea. Ori
ce câte ori are de ales, samu-
raiul trebuie să facă opţiunea
rapidă pentru moarte”.

S e n s i b i l i t a t e a
occidentală nu este însă mai
prejos decât cea orientală. Şi
ea ştie că se va păşi mai sigur
în viaţă cu ochii la moarte, căci
a privi spre moarte înseamnă a
privi fără teamă peste toată
viaţă ce se întinde până la ori-
zontul morţii şi a o cuprinde în
fiinţă. Capitolul fenomenologiei
morţii este deschis şi în acelaşi
timp închis.

Totul pleacă de la
moarte, de la faptul banal că
destinul nu are răbdare cu nici-
unul dintre noi, de la actul de
curaj al acceptării geografiei fi-
nite a existenţei. Nu există
nicio contradicţie între thanatos
şi eros. Dacă nu ascundem
moartea în viitorul neştiut şi nu
ne ascundem şi noi la rândul
nostru în faldurile clipelor,
găsim că viaţă trebuie să aibă
un sens, un sens care este mai
degrabă al fiinţări (al
urcuşului), decât unul al scop-
ului (sau al vârfului). Doar viaţă
veşnică şi viaţă instant nu au
(şi nu au nevoie de) sens; pen-
tru prima toate variantele sunt
posibile, a două are scuză că
nu poate încerca nimic. Dacă
moartea dă limita vieţii pe
orizontală, pe pământ, fiinţa
umană este nevoită să
privească în sus spre limita
verticală, spre cerul populat cu
îngeri. Altfel spus, acceptându-
şi failibilitatea şi finitudinea,
fiinţă umană trebuie să ştie cu
ce să îşi umple viaţă; are
nevoie de un principiu etic
după care să îşi ghideze de-
venirea. Singură strategie,
pentru a preveni eşecul, este o
continuitate în care să fie
pregătită pentru moarte şi să
învingă moartea în fiecare mo-
ment. Şi cum nu putem ieşi din
trup în sensul existenţei decât
cu sufletul – (fiindcă viaţă minţii
se desfăşoară în interior, chiar
dacă cunoaşte exteriorul),
răspunsul este Iubirea. Odată
pornit în căutarea ei, ea există.

Moartea face posibilă
dragostea. Mori şi iubeşte! -
iată ordinea istorică a marilor
forţe ce se întâlnesc în om,
căci dragostea este zbaterea
conştiinţei de a ieşi din fini-
tudinea trupului. Dragostea
este posterioară descoperirii şi
acceptării limitei care este
moartea. Din perspectiva
conştiinţei moartea este o
graniţă între fiinţare şi nefi-
intare, iar dragostea este ceea
ce umple fiinţarea. Ca şi
dragostea, ca şi naşterea, şi
moartea aparţine vieţii; dacă
prin spaimă dăm moartea
neantului, neantul ne va înghiţi
şi viaţa. Iată de ce, dintre toate
strategiile propuse de zei sin-
gura care poate funcţiona este
aceea care pune o egalitate de
fond între cele două capete ale
vieţii. Cum se numeşte ieşirea
conştiinţei din neant şi în-
ceputul mirării de sine? Acest
moment prim al fiinţări ar trebui
sărbătorit, nu ieşirea animalu-
lui ce ne găzduieşte mai apoi
din pântecul mamei. Ziua de

naştere ar trebui să fie o
sărbătoare a începutului
fiinţării, nu a începutului
vieţuirii. Tot astfel ziua morţii ar
trebui să fie o sărbătoare a
sfârşitului fiinţării, nu o plân-
gere a sfârşitului vieţuirii şi, în
acelaşi mod în care începutul
fiinţării nu coincide cu în-
ceputul vieţuirii, tot astfel
sfârşitul fiinţării nu ar trebui să
coincidă cu sfârşitul vieţuirii.
Singură diferenţa este că în-
ceputul ni se dă cu forţa, fără
să fim întrebaţi, pe când
sfârşitul este în puterea
noastră. Drama apare doar
când sfârşitul vieţuirii precede
sfârşitul fiinţării, (iar din acest
punct de vedere îl invidiez pe
Cioran). Poate că totuşi nu
este greu să purtăm asupra
noastră în fiecare moment – că
pe un fel de asigurare –
sfârşitul fiinţării, recapitularea
şi judecată definitivă a vieţii şi a
dragostei ce o conţine, în faţă
căreia neantul păleşte.

Gândul morţii – nu
gândul la moarte ca ceva exte-
rior şi impersonal –, din
această perspectivă – a iubirii,
nu are nimic morbid; mai
înfiorător mi se pare un gând al
vieţii fără iubire. Gândul morţii
este în sine un principiu profi-
lactic; el dă însemnătate vieţii,
scoţând-o de sub zodia
modernităţii hedoniste (adică a
noului -  frivol, rapid şi finit) şi
aşezând-o sub zodia iubirii. Şi
dacă totul pleacă de la moarte,
totul se sfârşeşte în iubire.
(Iată un mod mai optimist de a
privi viaţă, altul decât cel pe
care suntem îndemnaţi
îndeobşte să îl acceptăm, cu
un final trist şi dezonorant în
moarte şi, înainte de asta, în
gândul morţii).

Oricât de mult ai ad-
mira culoarea, consistentă sau
parfumul unui vin, doar bandu-
l îi poţi simţii gustul – adică
atunci când este prea târziu şi
anestezicul sau otrava încep
să îşi facă efectul. Iubirea şi
moartea alterează ireversibil
persoana căruia îi sunt dăruite;
nici una, nici altă nu pot ieşi din
orizontul fiinţei; de fapt ele
(de)limitează fiinţă: moartea în
parcursul ei orizontal, iubirea
în ascensiunea ei pe verticală.
Din această tristeţe nu se
poate evada decât prin eliber-
area iubirii şi a morţi de cele
două verbe ce le dau putere
asupra fiinţei: a dori şi a
dispărea (a nu mai fi!). Tot ast-
fel – ce revelaţie! - şi fiinţa se
poate elibera şi se poate real-
iza dincolo de limite şi o va
face nu pentru că îi este frică
de dispariţie sau de lipsă.

Dar ce vină are
conştiinţa că trupul – con-
tainerul său – este perisabil?
Pentru conştiinţă moartea este
un concept. Trupul moare, dar
grija o poartă conştiinţa.
Teamă de moarte este a
conştiinţei, nu a trupului. Şi nu
este teama de moarte în sine,
ci de nefiinţă, de nimicul sen-
zorial, (în timp ce într-o lume
paralelă viaţă conţină să ex-
iste), căci trupul trăieşte, dar
conştiinţa nu face altceva
decât să ia act de faptul de a
există.

Confruntarea raţiunii

cu moartea naşte o tensiune
insuportabilă pentru fiinţă, pen-
tru existenţa sa. Dacă raţiunea,
urmându-şi calea cu spini a
lucidităţii, ajunge la concluzii
potrivnice biologicului şi lui „a
fi”, va fi categorisită – în mod
paradoxal! – drept iraţională.
Limita raţiunii este biologicul.
Limita conştiinţei este trupul.
Altfel nu am putea evita logica
anihilării noastre ca specie, în
numele salvării noastre că
umanitate. Iată ideea
generoasă şi morbidă din
spatele escatologiei: sinu-
ciderea.

Ar fi însă mult prea
simplu! Oricât am încerca să
minţim (şi să ne minţim)
afişând mina de cuceritori ai vi-
itorului, de la începutul
conştiinţei gândul morţii
lucrează în noi. A fugi de
moarte înseamnă a fugi spre
moarte. Alungarea ei în subter-
anele conştiinţei (cu speranţa
că astfel ne salubrizăm viaţă şi
o stăpânim ca în paradoxul lui
Zenon, clipă după clipă – o
eternitate) nu face altceva
decât să producă în timp pe in-
terior inundaţii cu umori ma-
ligne. Moartea nu poate fi
tratată prin negare, prin uitare
sau prin ignorare; a nega, a
uita sau a ignora sunt verbe ce
se întorc ca un bumerang
asupra fiinţei, căci între fiinţă şi
moarte, descoperită de fiinţă
ca potenţialitate, se produce
un fenomen de osmoză. Fiinţă
ajunge să îşi poarte cu ea
moartea ca un condamnat, cu
mult înainte ca moartea să îi ia
în stăpânire trupul ce o poartă.

Dacă viaţa nu îşi
găseşte raportul optim faţă de
moarte, moartea devine o
lungă şi neliniştită aşteptare a
ceea ce o ameninţă cu anu-
larea. Ce forţă i se poate
opune? Niciuna din sfera bio-
logicului sau tehnicului (apana-
jul modernităţii) – cel puţin
până în acest moment! – şi
niciuna din sfera minţii, a
raţionalităţii reci (apanajul
antichităţii, al vechilor greci sau
romani). Doar travaliul de
transcendenţă (pe care îl
aplicăm cu atâta râvnă şi altor
fenomene ce ne înconjoară) se
dovedeşte salvator.
Transcendenţa nu se poate
aplica însă unei idei negate ca
formă, pierdută ca expresie
sau alungată ca efect din pre-
jma flăcării (alchimice) a
conştiinţei. De aici nevoia de a
aduce gândul morţii viu în faţă
eului şi de a-l transformă din
inamic al vieţii în atribut al vieţii
(ce o îmbogăţeşte, precum o
face şi iubirea). De fapt gândul
morţii este cel ce poate pregăti
cu adevărat fiinţa pentru iubire.

Confruntată cu spaima
morţii, conştiinţa are înaintea
sa, în orizontul său de-acum
mărginit, două căi: fie scapă de
spaimă (prin căutarea fericirii -
ce produce o inflaţie a fiecărei
clipe, aducând eternitatea în
clipă), fie scapă de moarte
(prin căutarea nemuririi – ce
readuce eternitatea la
relevanţa unei clipe). Ambele
strategii sunt de legate de fru-
mos şi de bine, dimensiunile
pozitive ale vieţii : una de pos-
esia frumosului, respectiv

cealaltă de zămislire a frumo-
sului. Între moarte şi iubire nu
este o relaţie antagonică, ci
una de filiaţie; antagonismul ar
fi introdus un maniheism etic
nu doar inutil, ci şi distructiv, pe
când filiaţia restaurează nu-
mele tatălui – al morţii – şi
confirmă fiul – iubirea, con-
servând întocmai şi rezolvarea
oedipiană a tensiunii: uciderea
tatălui de către fiu – adică
moartea morţii.

Totuşi, insistenţa de a
reda moartea gândurilor diurne
nu poate fi, după o anumită
limită, decât pernicioasă. Ca şi
în cazul iubirii, gândul morţii,
mestecat încontinuu de
conştiinţă, distrage atenţia de
la viaţa însăşi. Pascal spunea:
“Ataşamentul pentru unul şi
același gând istoveşte şi
ruinează spiritul omului”; se
referea cel mai probabil la
uitarea gândului asupra actului
de iubire – nu la neglijarea ac-
tului de iubire în sine – ca o
modalitate de a reîmprospăta
iubirea. O ingenioasă
mecanică a iubirii: acumularea
prin departare a unei energii
potenţiale, necesară mai apoi
pentru a fi transformată în en-
ergie cinetică. Aceleaşi
consideraţii se pot aplică şi
gândului morţii. De abia după
ce din el ţâşneşte luminoasă
iubirea, poate fi injectat – inac-
tivat de-acum - în
subconştient, pentru a produce
imunizarea.

***

Somnul ca o repetiţie
înaintea morţii şi noaptea ca un
simulacru de neant şi
nefiinţă… Pentru că atâtea lu-
cruri rămân neîncheiate,
atâtea gânduri sunt irosite şi
încă un strop de vigoare mai
rămâne în trup mă lupt cu som-
nul cu o disperare crescândă.
De ce mă las încă legat de zi,
chiar dacă mâine sunt
blestemat cu reînvierea? Îmi
trădez propriile gânduri şi re-
spectiv propria etică. Cer un
răgaz pentru mine şi mă
închipui înaintea unei eternităţi
pe care acest răgaz ar
răscumpăra-o. Mă întreb,
cuprins de spaimele înecului în
negură, dacă conştiinţa mea în
aceste momente este hrănită
cu timp şi spaţiu, timpul şi
spaţiul din ea vor creşte. Pot
să sfârşesc înainte de sfârşit,
adică pot să îmi contemplu
destinul ce se închide şi să mă
las cuprind de linişte? Poate
rămâne pe peretele istoriei – şi
ea ameninţată cu sfârşitul! – o
zi sau o viaţă fixată într-o clipă,
oricât de inspirată, de plină de
graţiei şi har divin ar fi acea
clipă? Iată clipa mea: momen-
tul în care, înainte repetiţiei
pentru moarte îmi arăt
slăbiciunea şi cerşesc încă un
dumicat de timp şi de spaţiu,
închipuindu-mi că acel dumicat
de timp este ziua şi viaţă
întreagă…

●



4 Tichia de politician

Murdăria numită politica dâmbovițeanăMurdăria numită politica dâmbovițeană

George
Petrovai

NNiciodată n-am avut
încredere în politica
românească, mai bine spus
în toată scârbo-șenia
politrucianistă de tip
dâmbovițean. Dar acum,
după pățania lui Marian
Munteanu, m-am convins
definitiv că ea este o
afacere ipocrito-mafiotă,
rezultatul înțelegerilor de
culise dintre tâlharii interni
(cârmuitorii de fațadă) și tâl-
harii externi (adevărații câr-
muitori ai României pusă pe
butuci). Ceva de genul
următor: Noi, marii patrihoți
ai nației, ne dăm peste 
cap ca să creăm aparențele
de democrație (stat
esențialmente nedrept și
dreptul sfidător al celui care
n-are nimic sfânt), iar voi din
afară ne sprijiniți, astfel ca
împreună să putem
desăvârși opera de crucifi-
care a României!

Și când te gândești
că încă mai sunt printre
români naivi care cred în
primenirea politicii noastre
(pardon, a lor)! Da, dar o
schimbare de formă, nicide-
cum de conținut, potrivit
următorului principiu dătător
de coeziune în partid (vezi
tovărășia fraternă din PSD)
și de forță în afara lui: Total
compromișii (gen Adrian

Năstase, Viorel Hrebenciuc,
Victor Ponta, Dan Șova,
Adriean Videanu, Elena
Udrea ș.a.m.d) fac sau, mă
rog, sunt siliți de
împrejurările nefaste pentru
ei și de justiție să facă un
pas înapoi, locul lor fiind de
îndată luat de alții, cu nimic
mai prejos ca înaintașii, ba

în anumite privințe chiar mai
răi ca aceștia (mai lacomi,
mai nesimțiți și mai
nepricepuți). Primenirea,
vasăzică, se cheamă ro-
cada între ticăloșii arhiștiuți
din prima linie și cei oleacă
mai puțin știuți din linia a
doua. De unde și rezultatele
pe măsură – seria
nesfârșită de nelegiuți
postdecembriști cu și fără
ștaif, atât de mulți nelegiuiți,

încât pușcăriile existente
lucrează la maxima lor ca-
pacitate și tot nu fac față
solicitărilor de recluziune.

Adică, vorba poetu-
lui, „Alte măști, aceeași
piesă” sau aceeași Mărie
dar cu altă pălărie, situație
care poate fi definită în trei
cuvinte: Schimbare fără

modificări...
Angajarea lui Marian

Munteanu în confruntarea
pentru fotoliul de primar
general al Capitalei ar fi fost
totuna cu lovitura de grație
pentru întreaga poli-mizerie
postdecembristă, potrivit ax-
iomei că ceva (în acest caz
minciuna, hoția, impostura
și demagogia) își afirmă
evidența, îndeosebi atunci
când acel ceva este pus

față în față cu opusul său.
Căci Marian Munteanu nu
doar că venea din afara pu-
tregaiului cu numele de
politică, aducând cu sine un
suflu nou (necorupția și ad-
mirabilul elan al tânărului
luptător anticomunist din
Piața Universității), dar prin
câștigarea cursei electorale

(este absolut sigur că ar fi
câștigat-o!), el s-ar fi consti-
tuit în vârful de lance al
multașteptatei schimbări
reale din politica
postdecembristă, o nouă
politică dacă nu foarte
inspirată, măcar onestă și
pusă în slujba
compatrioților.

Însă la densitatea
credinței sale în Dumnezeu
și în fondul nepervertit al

românismului (nu susținea
Petre Țuțea, mentorul său,
că statul se sprijină pe
cioarecii țăranului român?),
este de presupus că ar fi
fost mereu inspirat și lumi-
nat în dificila acțiune de
asanare a grajdurilor lui Au-
gias de pe Dâmbovița.

Nedorit de
antiromâneștile fundații
soroșiste și de unii dintre cei
mai slinoși jurnaliști auto-
htoni (prin urmare, nu doar
la comandă străină, ci și la
cea a politrucilor interni,
temători de schimbarea în
bine a stării de lucruri 
din România), Marian
Munteanu a fost obligat să
se retragă din cursa
electorală mai înainte de în-
ceperea ei, acuzat fiind de
convingeri neolegionare (e
clar, pentru a face politică
postdecembristă îți este in-
terzis să ai trăiri românești)
și – atenție! – de credință
profundă (cică ar poza într-
un nou Mesia).

Pentru așa ceva
este excelent doar un robot
sau un butuc fără inimă și
fără minte – primul deja pro-
gramat de păpușari și unel-
tele lor, celălalt dispus să fie
rindeluit potrivit dorinței
acestora.

●

Aşteptăm şi aliaţi germani? Aşteptăm şi aliaţi germani? 

Corneliu
Vlad

ÎÎn anul jubiliar
Shakespeare, summitul
N.A.T.O. de la Varşovia
pune Berlinul în faţă unei
dramatice dileme hamle-
tiene: a fi sau a nu fi
prezenţa Germania militar-
mente în flancul estic al
N.A.T.O. (adică şi în Româ-
nia)? Dacă dăm 
crezare săptămânalului
„Der Spiegel”, preşedintele
Obama va cere în mod de-
schis cancelarului Merkel
efective militare germane în
statele membre ale N.A.T.O.
din estul continentului.
Berlinul are de luat în calcul
mai multe lucruri:

- Chiar dacă Germa-
nia nu mai are complexul is-
toric al culpabilităţii, de fostă
putere militaristă şi este
decisă să devină mai activă
în politica europeană şi
mondială, deschiderea spre
exterior anunţată de la cele
mai înalte niveluri ale statu-
lui s-a produs, până acum,
cu precădere în domenii
non-militare: economic,
politic, cultural etc. Iată că
Berlinul e solicitat de aliatul
american să-şi asume noi

responsabilităţi.
- În acelaşi timp,

însă, Germania face, în
mod tradiţional, eforturi
atente pentru a nu ostiliza
relaţiile sale cu Rusia, fiind
interesată şi de avantajele
relaţiilor economice ruso-
germane, dar şi de un coefi-
cient sporit de securitate
proprie.

- Publicul german
rămâne, de zeci de ani, ret-
icent faţă de orice implicare
militară a ţării înafara
graniţelor, apreciind „cultură
prudenţei” care a definit
politică externă a ţării în
postbelic.

- Armata germană
nu este pregătită, în acest
moment, pentru a prelua
proiectatele misiuni în
cadrul N.A.T.O. Efectivele ei
au fost reduse de la 600 000
în momentul reunificării, la
177.000. Militarii germani,
afirmă Hans-Peter Bartels,
înalt demnitar în domeniu,
sunt „la limita capacităţilor
de intervenţie”.

Berlinul oficial este
conştient de dimensiunile
noii sfidări. „În ultimii ani, ne-
am uitat în altă parte, în timp
ce crizele au venit către noi,
s-au apropiat de poartă
noastră”, declara Wolfgang

Ischinger, preşedintele
Conferinţei pentru securi-
tate de la München.
„Indiferenţă nu este o
opţiune. Germania nu poate
să se uite în altă parte”,
venea, parcă în replică, o
declaratie a ministrului
apărării, Ursula von der Ley-
den. De altfel, chiar în inc-
inta conferinţei de la
München, în urmă cu câţiva
ani, şi preşedintele federal,
şi cancelarul, şi ministrul
apărării, au anunţat o
politică internaţională mai
activă a Berlinului. Publicul
german, chiar dacă rămâne
deosebit de reticent faţă de
implicarea trupelor Bun-
deswehrului în felurite zone
de conflict de pe glob,
acceptă, în proporţie de 56
la sută, întărirea
capacităţilor de apărare ale
ţării.

Reunificarea Ger-
maniei deschide un capitol
nou şi în istoria militară a
ţării. Pe cât de tumultuous şi
de războinic i-a fost trecutul,
pe atât de prudent, precaut
şi strict reglementat
internaţional şi la nivel in-
tern, federal, este statutul
de astăzi al Bundeswehru-
lui, dar Berlinul se află, şi
aici, în faţă unor mari decizii.

Dacă până la reunificare, în
timpul Războiului Rece,
Bundeswehrul era vârf de
lance al N.A.T.O., cu misi-
unea de apărare în cazul
unei invazii sovietice cu tan-
curi în Europa Centrală,
după dezmembrarea
U.R.S.S., sfera intereselor
speciale ale Alianţei au
depăşit cadrul arealul nord-
atlantic, iar Germania a fost
pusă în situaţia de a-şi
revedea limitările în vigoare.
Respectiv, condiţia pusă - şi
autoimpusă - că armata
germană să fie subordonată
direct Bundestagului şi nu
cancelarului sau ministrului
apărării (ceea ce pune mari
probleme în privinţa
operativităţii militare, dar şi
în luarea unor importante
decizii politice).

Însuşi preşedintele
Germaniei, Joachim Gauck,
avertiza că urmările
inacţiunii în crize
internaţionale sunt adesea
mai periculoase decât
riscurile acţiunii. Iar un fost
ministru polonez lansa
butadă că ar fi de temut mai
degrabă de ce nu face,
decât de ce face Germania.
Astăzi, circa 5.000 de mili-
tari germani acţionează în
operaţiuni desfăşurate îna-

fara graniţelor ţării, iar
declaraţiile oficiale vorbesc
tot mai frecvent de „cultură
responsabilităţii şi ajutoru-
lui”, care tinde să se substi-
tuie „culturii prudenţei” de
până mai ieri. „Germania
vrea să se prezinte că un
aliat pe care partenerii occi-
dentali pot conta” - se
remarcă într-un articol publi-
cat pe site-ul nouvelle-eu-
rope.eu în aprilie 2014. Dar
cancelarul Merkel nu pierde
ocazia să nuanţeze: „Niciun
conflict nu poate fi rezolvat
numai pe cale militară.
Politică externă germană
implică punerea în reţea a
oportunităţilor civile şi mil-
itare”.

În sfârşit, nu trebuie
uitat că la summitul N.A.T.O.
de la Bucureşti, Germania
cancelarului Merkel a avut
cele mai ferme obiecţii la
ideea integrării în N.A.T.O. a
Georgiei şi Ucrainei. Va fi,
de dată această, la summi-
tul Alianţei de la Varşovia,
mai dispus Berlinul la noi
măsuri de consolidare a
apărării flancului estic al
N.A.T.O.? Vom vedea în
curând şi militari aliaţi ger-
mani printre noi?

●



Ghimpele Națiunii

Îmblânzitorul de… poneiÎmblânzitorul de… ponei

Cezar Adonis 
Mihalache

ȘȘi, în fond, la ce ne
trebuie un om de cultură în
fruntea ministerului? Ba,
chiar și un simplu om? Ce
atâta fandoseală pe capul
nostru?! Ce, un ponei roz
sau poate chiar o vacă mov
nu ne-ar fi de ajuns pentru a
ne contura destinul cul-
tural?! Sau chiar așa, o
duduie patibulară dintre
‘telectualii „patapievizați”,
nici așa nu ne convine?

Toți i-au sărit în cap
premierului. Că a pus mâna
pe o crupă de duduie și-a
ales-o de cultură. Și totuși,
ce vină are el? Că vorba
aia, a ales și el din ce a
găsit! Sau ce i-a fost dat să
găsească în eșalonul de
rezerviști ai ministerului.
Păi’, de unde să ia un om de
cultură să-l pună acolo? Din
librării, din cercurile literare,
de la teatru sau din vreo ga-
lerie de artă? Dacă ea, linia
întâi de apărare a culturii
(de ea însăși, mai
degrabă!), nu se găsește
taman în ministerul cu pric-
ina, atunci, unde?

Și ce vină are Julien
că a dat tocmai peste ceapa
ei de mămică-ponei? Dacă
nimerea peste părintele
spiritual al acesteia? Așa că
reproșul făcut premierului e
un pic nedrept. Pentru că nu
alegerea doamnei Șuteu

este revoltătoare, ci
prezența ei acolo de unde
era de așteptat să fie ales
următorul ministru al culturii.

Și suntem în fața
unei ipocrizii, mai mult
semită, decât tehnocrată!
Pentru că doamna „Sütö” a
fost înfierată la vremea
respectivă de toate
asociațiile antisemite posi-

bile pentru „neinspiratul”
ponei fascist. De fapt, nu ea
direct, că e o doamnă (ce
dacă se… prin afișele de
galerie?!), ci patria care o
proteja pe post de direc-
toare la ICR New York!
Acolo unde a șocat (oare?),

găzduind o expoziție în care
poneiul cu zvastică era cel
mai neînsemnat decor în
butaforia unei jene de
inspirație culturală.

Dar nici una dintre
asociațiile care ne tot
monitorizează „anti-
semitismul” nu a spus nimic
când mămica-ponei a fost
recuperată în herghelia

bugetarilor de la cultură
imediat după macabra jenă
de cultură americană. Și nu
oricum, ci pe un post care
nu putea să nu sară în ochi:
Secretar de stat în Minis-
terul Culturii!

Or, cine e mai „cult”
când vine vorba de
ipocrizie? Asociațiile
evreiești care, ce să vezi?!,
minune într-un ghișeft, i-au
pierdut urma gazdei anti-
semite, chit că aceasta s-a
„ascuns” în văzul lor, sau
premierul, care a nomina-
lizat-o acum taman pe
mama-ponei (evident, la
sugestia cuiva)? Și de unde
știm noi că prin nomi-
nalizarea la căpăstrul cul-
turii a poneiului roz, nu se
pregătește de fapt un nou
scandal în care România să
fie înfierată pentru anti-
semitism, să mai dea ceva
despăgubiri să tacă
ovreimea (aia de mai sus,
din partea întâi a ipocriziei!),
că a cam trecut ceva vreme
de când nu a mai fost
învinovățiți, nu?!

Și se mai uită
ceva… Chiar din vremea
când poneiul roz gonflabil
avea suficient aer suflat prin

supapa de la crupă de di-
rectorul general al ICR-ului,
H.R. Patapievici. Că anti-
semita roz nu a plecat de la
ICR că s-au supărat ovreii
reclamanți, ci, în semn de
solidaritate cu retragerea lui
Harcea Parcea H.R.-P. de la
conducerea institutului.

Păi’, dacă
ministăreasa roz îl
recuperează pe șeful pentru
care și-a sacrificat aerul de
Manhattan? Și-l aduce în
lumea cărturarilor de
președinți, la un al doilea
„mandat” de Cotroceni (ce
importanță are că pe „rol” e
un alt președinte, Iohannis
nu are și el nevoie de ‘telec-
tualii?!), îl restituie dară unei
lumi în care președintele
țării nu-l poate înhăma di-
rect decât, eventual, printr-o
integrare în absolutul cul-
tural de împrumut al pre-
mierului… Mai comentază
careva?!

●

Pentru nomenclatura din Bruxelles, un român valorează zero euro, Pentru nomenclatura din Bruxelles, un român valorează zero euro, 
iar un  imigrant musulman... 250 000 euro! iar un  imigrant musulman... 250 000 euro! 

Ionuț
Țene

AAm apucat să
trăiesc coșmarul umilinței
totale a românilor în fața
funcționărimii euro-comu-
niste de la Bruxelles. Un
român valorează în ochii
nomenclaturii eurocratice
corupte de la Bruxelles doar
zero euro, iar un imigrant
suma colosală de 250 000
mii de euro. Pentru membrii
perfizi și venali ai Comisiei
Europene un român,
cetățean european plătitor
de taxe și impozite, nu are
nicio valoare, în schimb
imigranții musulmani aduși
pe continent în urma unor
negocieri secrete între liderii
UE și miliardarii saudiți, cu
implicarea SUA, sunt
evaluați la o sumă colosală.

Comisia Europeană
nu are milă pentru români,
iar țara noastră va fi
sancționată. Pentru Brux-
elles sunt mai importanți
imigranții musulmani, decât
cetățenii români dintr-un
stat UE. Statele membre UE
care refuză să respecte
cotele de refugiați impuse
de Bruxelles vor avea de
plătit amenzi de câte 250
000 de euro pentru fiecare
azilant pe care refuza să-l
primeasca.Pedeapsa pe
care reprezentanții Comisiei
Europene se pregatesc să o
aplice a fost dezvaluită de

publicatia „Financial Times”
si vine dupa ce planul de re-
locare a refugiatilor din Gre-
cia si Italia (acordul Dublin),
adoptat în urma unor sed-
inte furtunoase desfasurate
in vara anului trecut, a intrat
în impas. Surse din interi-
orul organului executiv al
UE au dezvăluit reporterilor
ca, in sedinta de la inceputul

acestei saptamani, s-a dis-
cutat chestiunea pedepsei
care ar trebui aplicata
statelor care refuza sa preia
cota parte de refugiați,
amenda fiind stabilita inițial
la 250 000 euro per cap de
refugiat musulman.

Singurul lider est-

european curajos, care a
răspuns dur diktatului
Comisiei Europene a fost
premierul ungur Viktor
Orban. Prim-ministrul ungar
a declarat că UE nu are au-
toritatea de a amenda țări,
argumentând că UE nu este
Uniunea Sovietica. Țara
vecină va organiza un refer-
endum prin care se va

hotărî prin votul maghiarilor
refuzul cotelor de refugiați.

Din păcate în Româ-
nia, Johannis și Cioloș nu
au depășit statutul de mari-
onete și fantome ieftine ale
intereselor eurocraților
corupți de la Bruxelles. Nu
înțeleg ce beneficiu mai

aduce UE țării noastre, în
afară de a ne impune
măsuri arbitrare, abuzive
împotriva suveranității
poporului român supus unui
proces de globalizare nive-
lator și deznaționalizare
care depășește chiar și sa-
tanicii ani 1950, când
bolșevismul părea biruitor.
Dacă România va accepta

cotele de refugiați în câțiva
ani se va dezechilibra ra-
portul etnico-demografic și
religios al națiunii române,
cu riscul de a se crea ghe-
touri islamiste subordonate
moscheilor salafiste ce vor
arunca în aer pacea socială
din țara noastră, numai că

așa vrea Merkel, Junkers
sau Schultz, acești noi
corifei ai neo-bolșevismului
islamo-marxist de la Brux-
elles. Românii vor ajunge
sclavii imigranților europeni
fiind nevoiți să plătească pe
viață amenzile impuse cu
cinism de Bruxelles.

În toată Europa
asistăm la o „primăvară a
popoarelor”, care în proce-
sul electoral își promovează
partide patriotice. Cred că a
sosit vremea ca și românii
să trimită un partid
naționalist în parlament,
care să redea suverani-
tatea, demnitatea și
onoarea neamului nostru
terfelit de junta coruptă de la
Bruxelles. Decât să plătim
amenzi de 250 000 mii de
euro pe fiecare cap de imi-
grant musulman din munca
și taxele noastre, poate a
venit timpul să ieșim din
această federație sovietică
cu sediul la Bruxelles, dar
cu mintea în cartierul musul-
man Molenbeek și cu inima
la Mecca. 

●


