
Serie Nouă

Anul VII

Numărul 346

(6819/1384)

14 - 20 febr. 2018

„Fii atent cum vorbeşti, 

cuvintele atrag faptele.”

- Nichita Stănescu

Informație, opinie și atitudine publicistică

Este Centenarul nostru, nu al vostru, Este Centenarul nostru, nu al vostru, 
hidoase fețe de mucava!hidoase fețe de mucava!

Cezar Adonis

Mihalache

BBa, din contră, ar
trebui să dea el acatiste la
biserică, să se roage pe
unde o ști că e ascultat (!)
pentru ca 2018 chiar „să fie
redus”, în felul nostru de
omagiere, doar „la folclor, la
mâncat fasole și la cântat și
dansat în piața publică”. Și
să se roage să nu se
trezească românii cu chef
de „dialog”! Că singurul dia-
log va fi cu clasa politică! In-
clusiv despre felul în care
toate partidele șoviniste ar

putea fi dizolvate în Anul
Centenarului. Și să nu ne
ducă groful grija că nu știm
decât a dănțui și înfuleca fa-
sole! Că putem mult mai
multe!

Față ăsta de mu-
cava ne invită dară să ne
spunem și noi „prejudecățile
despre comunitatea
maghiară” (!), subliniind
însă, cu gura spartă de
prostie, ceea ce ăia de di-
naintea lui măcar au știut să
mascheze: direcția
adevăratelor prejudecăți,
ălea dinspre politichia
ungurească…

Păi’, bine măi față
de hun ipocrit, unde am
făcut noi dovadă că avem
prejudecățile ălea pe care ni
le arunci tu în spate? Da, e
bine că ai pus un fân de
adevăr în gura iepelor tale
politice. Pentru că acolo
sunt într-adevăr multe
„prejudecăți”… Și șovinism,
și sete de confruntări „cu
arma în mână”…

Sigur, Kelemenică
Hunorică își permite să ne
facă „agenda” Centenarului,

să ne învețe el, din spatele
ramelor de grof de
bibliotecă, despre felul în
care ar trebui să ne
sărbătorim suta de ani,
adică, felul în care ar trebui
să stăm la masa negocier-
ilor lor, căciuliți în fața
„prejudecăților” din care au
țâșnit atâtea pretenții, căci
doar de aia e pe cai mari
prin guvernul nostru, nu?!…

Pesemne, ar fi și
dispus să ne lase să
ciocănim cu polonicul în
cazanele cu fasole (mai
bine în capul lui sec!), fără
să ne mai ironizeze, ci
dându-ne chiar dezlegare

de „tradiții”. Dar mai întâi să
le dăm lor partea de „caviar”
a țării…  Și apoi ne-or cânta
și la masă, poate… Ca să
ne arate că ei sunt gata să
uite „trecutul”. Că tot nu-l
mai pot împărți cu noi.

Doar că noi nu avem
ce trecut să împărțim cu voi!
Pentru că nu ne ați făurit voi
acest trecut! Nu v-ați jertfit
voi în brazdele gliei, nu ați
îmbrăcat voi cămeșile de
suferință pentru țara asta! Și
nu avem de ce să
„împărțim” cu voi ceva din
trecutul nostru! Nici prin
cărțile de istorie, nici în cel-
ebrarea înaintașilor care au
făcut Unirea, nici în port și
nici în folclor! Nici măcar din
cazanul cu fasole nu ar tre-
bui să vă dăm ceva!

Să fiți mulțumiți că
vă îngăduim să vă respirați
aerul politic de grofi! Deși,
dacă vi l-am risipi în cele
patru zări, multă liniște ar fi
aici!

Noi nu cu voi trebui
să împărțim ceva! Ci doar
cu aceia cu care o facem și
înainte să apăreți voi aici,

descălecați de pe iepele de
stepă direct pe covoarele
blazonate ale politicii!

Noi împărțim deja
ceea ce e frumos și unitar
cu frații noștri, cu cei ce au
suferit prin strămoșii lor pen-
tru această glie, cu toți cei
ce ne respectă pentru ceea
ce suntem și nu încearcă să
ne învețe cum să citim isto-
ria, cum să rescriem fol-
clorul, tradițiile, ori despre
felul în care ar trebui să ne
purtăm la mesele cu fasole
și cârnați!

Da, e adevărat! Ar
trebui să avem o discuție;
dar cu politicienii noștri!

Căci, mai periculos decât un
grof care măcar măcăne pe
limba aia lui, spurcată,
înveninată, într-un singur
sens (și îi putem lua o
cămașă nouă de Centenarul
nostru, să-și lege mâinile la
spate!), este politicianul
român care, pentru a ne
intra pe sub piele, se ia la
trântă în argou de baltă cu
bălăriile din politichia
maghiară, apoi își cere
scuze cu fruntea plecată,
făcându-ne acel rău al
aparenței că, o dată cu el,
ne-am căciulit și noi,
tremurând sub biciul acestor
attila de carton.

●

Virtute-i pentru om lunga răbdare,Virtute-i pentru om lunga răbdare,
dar pentru nație-i doar resemnare!dar pentru nație-i doar resemnare!

George

Petrovai

LLesne de înțeles că
o comunitate (popor,
națiune) are două mari com-
ponente: componenta fizică
sau trupul (indivizii
alcătuitori) și cea spirituală
sau specificul respectivei
comunități (totalitatea
relațiilor interumane prin
care fiecare grupare se
aseamănă în plan general
uman cu celelalte și, în
același timp, se deosebește
de ele în plan cultural-identi-
tar).

De unde concluzia:
Tot ceea ce constituie
esențial, iar prin aceasta
definitoriu pentru individ
(lăcomia sau, dimpotrivă,
generozitatea, necinstea sau
onestitatea, cruzimea sau
mila, perfidia sau sinceri-
tatea etc.), la nivel de comu-
nitate devine atât de
nesemnificativ, încât specifi-
cul acesteia nu poate fi per-
ceput de un străin doar din
gândirea și comportamentul
mai mult sau mai puțin
schimbătoare ale câtorva
membri, fie ei chiar și
exponențiali prin jocurile
politice. Ba mai mult, este
cumplit de nedrept ca o
pădure să fie redusă la
nivelul uscăturilor din ea și
ca sensul existențial al unui
popor să fie apreciat după
spusele și faptele unor
nevrednici cu funcții politice.
Bunăoară, așa ca pretinșii
cârmuitori ai României post-
decembriste, cu toții
agramați, aproape toți tâlhari
și trădători și, până în clipa
de față, doar unii dintre ei pe-
nali cu acte în regulă.

Da, căci absorbite în
modul comunitar de-a fi și,
deci, subordonate rostului is-
toric al fiecărei comunități
distincte, excesele într-un
sens sau altul ale membrilor
acesteia nu fac 
decât să întărească media
comportamentală, respectiv
fluxul moral-spiritual al
tradițiilor, culturii și științei,
toate aceste produse
purtând pecetea specificului
național și contribuind într-o
măsură mai mare sau mai
mică la afirmarea lui, iar cele
referențiale intrând totodată
în cultura universală și
îmbogățind-o.

De pildă, și astfel
revenim la oile noastre, în-

delunga răbdare a unui om
cu frică de Dumnezeu 
este pe bună dreptate
considerată una dintre cele
șapte virtuți colaterale 
(eu le-aș spune fundamen-
tal-uzuale), alături de smere-
nie, milostenie, curățenie,
cumpătare, blândețe și
hărnicie. 

Atâta doar că la nivel
social, îndelunga răbdare
dobândește chipul neeroic al
resemnării celor mulți, care,
prin neimplicare, nu numai
că aduc un mare 
deserviciu țării și diminuează
substanțial zestrea lăsată
generațiilor următoare, dar
caută să-și justifice perspec-
tivismul contraproductiv prin
jalnice spuse mioritice de
felul următor: „Ce ți-e scris în
frunte ți-e pus”, „Numai mai
rău să nu fie”, „Să nu-i dea
Dumnezeu omului cât poate
să ducă (să rabde)”...

Cum Dumnezeu le-a
dat românilor cu ambele
mâini, dar nu le bagă și în
traistă, iată motivul pentru
care ei au ajuns faimoși în
Uniunea Europeană și mai
departe în lume prin
neghioaba răbdare ce-o au
de-atâția ani cu leprele
cățărate la putere. 

Și, aidoma struțului
care-și bagă capul în 
nisip când este la 
ananghie, grosul românilor
postdecembriști își vâră
capetele plecate între 
umerii gârboviți de poveri 
și umilințe, făcându-și
caraghioasa socoteală că
astfel nu vor mai auzi îndem-
nul la deșteptare din imnul
național. Păi de pomană se
zice că nu există surd mai
mare ca ăla care nu vrea să
audă?

●
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Absoluta supremație a dreptuluiAbsoluta supremație a dreptului

Simona 

Niculescu

DDreptul este acel
ansamblu de reguli care,
odată adoptate și însușite de
către membrii unei comunități
umane, permit diferențierea
acelei comunități de haită.
Codificate din vremurile
străvechi, obligațiile atât civile
cât și morale pe care le avem
unii față de ceilalți erau
sancționate în caz de nere-
spectare, după gravitate
și/sau perseverență în
încălcarea regulilor. Așa s-a
format în timp dreptul penal,
ce își propunea să refacă din
omul ce a greșit un cetățean
de încredere pentru ceilalți
membri ai comunității, prin
ispășirea justei pedepse la
care a fost condamnat de
către magistrați nepărtinitori,
deasupra oricărei suspiciuni,
îndeplinind o funcție
sacerdotală deoarece dreptul
era considerat de sorginte
divină. Vorbim aici despre
dreptul „Justinian” codificat de
către împăratul creștin Justin-
ian în anul 529, ce stă la baza
sistemului legislativ comun al
vechiului continent (Europa).

Cât de departe de
acestă definiție am ajuns oare
în Țara noastră, după o
perioadă destul de lungă ce
ne este prezentată ca și
„evoluție”? Cui mai servește
astăzi legislația noastră și în-
cotro evoluează ?

Prin Ius Valachicum
este desemnat vechiul drept
românesc care a fost în
vigoare în țările române până
la mijlocul secolului XIX. A
apărut cu mult înainte de
cristalizarea puterii de stat și
s-a perpetuat prin formele de
organizare socială și
judecătorească ale românilor,
pornind de la „obiceiul bun și
bătrân” și a „legilor bune și
drepte” (Legile Belagine) apli-
cate „din bătrâni”, trecând prin
juzi, cnezi, voievozi și până la
domni. Codul Civil din 1864 al
românilor, elaborat după mod-
elul Codului civil francez din
1804 (Codul Napoleon), a
preluat prin urmare și sursele
francezilor, din care cea mai
importantă a fost Codul Jus-
tinian, care la rândul lui a fost
elaborat în încercarea de a re-
vitaliza societatea romană,
aflată în ultimul stadiu al de-
scompunerii în secolul al VI-
lea al erei noastre. Când știm
că numeroși istorici antici
atribuie inspirația celor XII
table romane (izvorul dreptu-
lui roman) Legilor Belagine
ale înaintașilor noștri (geto-
dacii), Codul nostru Civil ac-
tual, îmbogățit de
jurisprudența romană, de cu-
tuma franceză și de
experiența canadiană apare
în mod clar ca o com-
pletare/precizare al „obiceiului
bun și bătrân” de la moșii și
strămoșii nostru păstrat,
„după datina străveche
moștenită și păstrată și pe la
noi”.

Obligația judecătorilor
de a soluționa cauzele su-
puse judecății ținând cont de
toate izvoarele dreptului este
consfințită în cuprinsul art. 5
alineat 3 al Noului Cod de
procedură civilă, în vigoare:
„În cazul în care o pricină nu
poate fi soluționată nici în
baza legii, nici a uzanțelor, iar
în lipsa acestora din urmă, nici
în baza dispozițiilor legale
privitoare la situații
asemănătoare, ea va trebui
judecată în baza principiilor
generale ale dreptului, având
în vedere toate circumstanțele
acesteia și ținând seama de
cerințele echității”.

Durerea actuală:
cerința echității

Asistăm actualmente
la o situație nemaivăzută,
nemaiîntâlnită, situație în care
-la vedere, împotriva criticilor
qvasi-unanime- un grup mic
de persoane modifică
legislația în vigoare pentru a
scuti de consecințele
încălcării Legii însăși
legiuitorii. Într-un manifest
conflict de interese, cei ce în-
tocmesc Legile le croiesc pe
măsura lor, să scape
nepedepsiți pentru șarlataniile
pe care le-au comis în scopul
de a se îmbogăți, cumpărând
cu banii câștigați prin
infracțiuni susținerea partide-
lor ce le asigură accesul în
forurile superioare ale Țării,
legiferând. În interesul lor,
propriu și personal.

Mihai Eminescu,
Mircea Eliade au adus la vre-
mea respectivă în atenția pub-
licului prin bogata dumnealor
publicistică numeroase matra-
pazlâcuri, contemporane.
Unele au ajuns în fața
instanțelor, soluționate mai
mult sau mai puțin
satisfăcător pentru păgubiți,
altele au fost „mușamalizate”
prin diverse metode de către
mai-marii vremii. Dar
niciodată nu s-a încercat mod-
ificarea legislației în scop atât
de partinic, numai și numai în
folosul celor ce au comis
ilegalități pentru a cumpăra
scaunele din înălțimea cărora
întocmesc legi, ordonanțe de
urgență,  doar în folosul lor
personal. Nici la vecinii sovi-
etici nu am întâlnit asemenea
torturare a legislației citindu-i
pe Mihail Bulgakov, Alexandru
Soljenițîn sau Vladimir Volkoff.
În mod cert, în „raiul” comunist
legislația se înocmea total,
aplicând pedepsele maxime și
cu precădere împotriva
„dușmanilor luptei de clasă”,
dar o lăsau în pace, nu o
schimbau după ritmul și în or-
dinea descoperirii diverselor
infracțiuni ce mai-marii sovi-
etelor puteau comite întru
scopul îmbogățirii personale,
că doar nici ei nu se
născuseră capitaliști sau no-
bili, tot țărână li se scurgea și
lor din buletin dacă-l scuturai.

Cu ce obraz și cât de
legal ar mai putea primarul
PNL, ALDE sau PSD al unei
localități să ne pretindă -nouă
cetățenilor- vreo taxă atunci

când s-au șters cu buretele
prin lege datoriile marilor
evazioniști, la propunerea
PNL votat de PSD-ALDE ?
Despre ce echitate mai poate
fi vorba atunci când un
cetățean al unei comune ru-
rale se vede executat silit (cu
cheltuielile imense de rigoare)
pentru neplata taxei la gunoi
iar marii rechini imobiliari
eludează obligațiile fiscale
către Stat până reușesc să
cumpere o Lege -aproape
nominală- care îi scutește de
plata sumelor datorate, Lege
promulgată fără obiecții de
către Președinte?

Unde să mai căutăm
echitatea atunci când o mamă
care fură o pâine pentru a-și
putea hrăni copiii se vede
imediat arestată și diligent
trimisă la închisoare iar mai-
marii administrației publice
beneficiază de cercetare în
libertate, pedepse cu sus-
pendare pentru furturi din avu-
tul public de milioane de lei
sau euro?

Am înțeles că la Tel-
Aviv au avut loc recent
proteste similare cu ale noas-
tre, îndreptate împotriva lui
Benjamin Netanyahu, care
căuta să treacă tot pe repede-
înainte un proiect de lege care
să-l protejeze de investigațiile
procurorilor, fiind suspect în
două cazuri de corupție. La is-
raelieni a fost numit „Marșul
rușinii” cel ce a adunat câteva
zeci de mii de evrei revoltați
că premierul lor ar fi acceptat
niscavai cadouri și ar fi încer-
cat să negocieze o „acoperire
mediatică favorabilă”. Adică
apă de ploaie pe lângă faptele
de furăciuni, falsificări amplu
documentate de către
procurorii români (sau eu-
ropeni în cazul Tel Drum), ale
căror autori celebri
beneficiază, n’est-ce pas, de
prezumpția de nevinovăție
până binevoiește un judecător
autohton a judeca -definitiv-
acel dosar, trăgând de
termene cât se poate, doar-
doar o interveni prescripția
între timp.

Spune-mi cu cine te
însoțești, ca să-ți spun cine
ești ….

Și iată că la București
se ivi singurul îndrăzneț din
afara bine-numitului Teleor-
man ce se mai afișează în
compania condamnatului -de-
finitiv- Liviu Dragnea,
președintele unui ONG numit
„American Jewish Commit-
tee”. Fără pesemne a
cunoaște antecedentele pe-
nale ale interlocutorului, dom-
nul David Harris s-a pozat cu
deja prea celebrul nostru con-
damnat penal. Spun „pe-
semne” în necunoștință de
cauză, dar cunoscând prea
bine că peste ocean
asocierea de imagine cu un
condamnat -definitiv- penal nu
constituie titlu de glorie, iar
afirmațiile conform cărora
protagoniștii au mai și discu-
tat și pus la cale inclusiv
„Parteneriatul strategic Româ-
nia-SUA” (ceea ce le

depășește în mod evident
atribuțiunile) riscă să
provoace în presa de peste
ocean un val de ironii, mai dis-
tructiv decât orice critică per-
fect întemeiată. Atunci când
domnul Harris va afla că inter-
locutorul este un candidat
sigur la pușcărie, va cheltui
bănuții cu greu câștigați prin
vizita la București pentru a
șterge stânjenitoarele dovezi
ale „prieteniei” dumnealui cu
domnul Liviu Dragnea, care,
vai, au lăsat urme – cel puțin
în presa românească.

Revenind la ale noas-
tre ….

Constatăm cu
stupoare și justificată in-
dignare, cu toții, cât de de-
parte am ajuns de sursa
dreptului. De unde împărțirea
justiției era la origine un act
sacru, de sorginte divină, am
ajuns la sinistra situație în
care ne zbatem. Vin românii
din străinătate, din provincie,
cu zecile de mii să-și arate
profunda indignare față de cei
ce masacrează legile funda-
mentale ale Țării fără a cere
părerea vreunui specialist al
dreptului. Stau bieții români în
frig, în zăpadă, în fața Parla-
mentului, fără ca acești „semi-
zei” să se simtă inconfortabil,
să reconsidere urgența și
iminența promulgării acestor
schimbări majore, ticluite
numai în funcție de interesele
lor personale, de moment.
Obișnuiți cu plagiatul, impos-
torii nu au nici cel mai mic re-
spect față de studiul
indispensabil implementării
unor modificări legislative ce
vor afecta întreaga societate,
societate în care vor crește și
copiii, nepoții lor. Nici măcar
nu cunosc izvoarele Codului
Civil pe care l-au preluat din
Québec, habar nu au de fap-
tul că a fost clocit și rumegat
de către canadieni timp de 50
de ani pentru a reuși să-l
adapteze vremurilor actuale
totodată respectându-i
izvoarele, arătate mai sus.

Da, românii sunt
revoltați, pe bună dreptate.
Sunt revoltați de nesimțirea
„aleșilor” care înțeleg să
legifereze numai în interesul
lor, iar pentru a scăpa de rigo-
rile Legii … schimbă Legea.
Simplu, din condei, își refac o
virginitate fiindcă așa vor ei –
și fiindcă pot. Atâta timp cât
un parlamentar va putea -fără
a fi aspru pedepsit- introduce
o inițiativă legislativă pentru a
dezincrimina încălcarea liniei
continuă din Codul Rutier
numai pentru a scăpa de
pedeapsa ce-l așteaptă pen-
tru că el personal a comis-o
recent, asta ni se va întâmpla,
zilnic. Cum va călca vreun
parlamentar „cu greutate” pe
bec, cum va introduce
inițiativă legislativă să dezin-
crimineze infracțiunea pentru
care este el pedepsit. Și după
el potopul.

Recomand călduros
parlamentarilor noștri să se
teamă de mânia noastră, a
„boborului”. Om fi noi aproape

prostiți de televiziunile și
publicațiile voastre (care sunt
în mod nemijlocit și dovedit în
solda voastră, nu ca la bietul
israelian, doar suspectate de
tentativă de corupere…), dar
suntem mulți. Și fiecare, după
puteri, se va împotrivi acestei
brutalizări -aproape zilnice-
ale simțămintelor noastre. Pe
lângă faptul că noi (românii,
prin strămoșii noștri geto-daci)
am codificat dreptul, suntem
creștini. Avem conștiința și
simțul binelui, ceea ce VOI
păreți a fi rătăcit, undeva
printre urnele de votare. Unii
vor demonstra, alții vă vom
târî prin tribunale, anulând
mizeriile pe care le numiți
pompos Legi, chiar dacă ne
va lua ani de zile până să
vedem rezultatul. Și mai ales
nu uitați că Țara noastră a rat-
ificat tratate internaționale (ofi-
cial, nu la „una mică” cum are
pretenția șeful vostru din Tele-
orman c-ar decide politica
Țării), printre care „Declarația
Universală a Drepturilor Omu-
lui”. Și că deja există
jurisprudență pentru
încălcarea acestei Declarații,
direct aplicabilă în drept in-
tern, fiind izvor de drept co-
munitar. Și că judecătorul
comunitar a scris negru pe alb
că „atunci când Legea este
atât de strâmbă încât nu
poate fi respectată, are drep-
tate cetățeanul ce o încalcă,
cu bună știință, opunându-i-
se”.

Dreptul a transformat
individul în persoană, precum
istoria a transformat poporul
în „polis”; conceptul de
națiune se supune acelorași
reguli. Persoana fiind individul
considerat în funcție de soci-
etate, națiunea este poporul
considerat în funcție de uni-
versalitate.

Așa cum persoana –
juridică – nu există decât în
funcție de relațiile stabilite în
societate (creditor, debitor, tit-
ular de poziții), națiunea nu
este orice popor sau grupare
de popoare. Națiunea este
doar cea care are de înfăptuit
un destin istoric în universal.

Ne aparține nouă,
celor ce ACUM și AICI avem
sarcina de a readuce pe drep-
tul făgaș societatea noastră,
grav bolnavă, să redefinim
Națiunea, să-i redăm posibili-
tatea de a exista, până a-și în-
deplini destinul – în viitor.
Până și André Malraux (renu-
mit comunist, în plină epocă
„de aur” ale ideilor dumnealui)
enunța că „Secolul XXI va fi
religios, sau nu va fi deloc”.

La noi românii, în sta-
diul în care am ajuns, Legea
va fi una și aceeași pentru toți,
sau nu va mai fi deloc.

●



4 Tichia de politician

Speranțe și neliniștiSperanțe și neliniști

Al.Stănciulescu

Bârda

PParcă mai mult ca
oricând, privesc cu teamă
către viitor. Nori tulburi se
abat peste lume, ceața se
intensifică la orizont și
lumea e tot mai debusolată.
Parcă am început să n-o
mai înțeleg. Vorbeam întot-
deauna de „evoluția lumii”
de la un an la altul, de la un
secol la altul. Tot mai sus,
tot mai sus, urcând pe
culmi….! Azi mă întreb,
dacă nu cumva este vorba,
în realitate, de o involuție a
lumii, adică o coborâre. 

Desigur, trebuie să
recunoaștem că, sub aspect
tehnic, omenirea a făcut
progrese inimaginabile în
secolele trecute și fiecare
dintre noi poate constata
acest lucru. Aparatura și
mașinăriile de tot felul ne-au
inundat viața. Din păcate,
ne-au făcut pe mulți dintre
noi robii lor. Observ, însă, că
se neglijează tot mai mult
cea mai de preț valoare a
planetei noastre: Omul.

Parcă, în mod sis-
tematic, cineva, de acolo de
la cârma pământească a
lumii, caută să facă din om
o mașinuță oarecare, un
roboțel fără personalitate.
Sunt distruse treptat valori
spirituale, morale și sociale
milenare. Punem în loc
niște aberații, de care
strămoșii noștri nici nu ar fi
avut curajul să vorbească,
fiindcă ar fi intrat în pământ
de rușine.

M-aș referi în aceste
rânduri doar la familie,
lăsând de-o parte otrăvirea
zilnică prin mâncare, 
prin băutură, prin aer,
discrepanța dintre lumea
bogată și lumea săracă, bo-
lile de tot felul, pentru care
se face prea puțin spre a le
vindeca, însingurarea omu-
lui în mijlocul unei lumi, care
mai degrabă seamănă cu o
junglă și multe altele.

Fiecare dintre noi,
crescuți în spiritul bunei
tradiții românești și
creștinești, cunoaștem cât
de importantă este familia în
viața unui om, în viața
societății. Așa cum nu tre-
buie să mai explici că-ți este
necesar aerul, apa, mân-
carea, tot așa  este și fa-
milia. Ea este izvor de viață,
de iubire, de bucurie, reazim
la nevoie, șansa de
supraviețuire a omenirii.
Este rânduiala lui Dum-
nezeu pentru lume, fiindcă
„nu este bine să fie omul
singur pe pământ, să-i
facem lui ajutor dintr-însul!”
Și i-a făcut-o pe femeie, i-a
dat-o cu indicație clară:
„Creșteți și vă înmulțiți!
Umpleți pământul și-l

stăpâniți!” Așa a înțeles
omenirea milioane de ani și
azi suntem peste șapte mil-
iarde de oameni pe pământ.
Și toate au fost bune și fru-
moase și a fost seară și a
fost dimineață, adică o
rânduială, o ordine clară.

Iată că în vremea
noastră s-au ivit oameni,
care se cred mai deștepți

decât Dumnezeu și vor să
aducă o altă ordine, o altă
rânduială. Familia nu tre-
buie să mai fie unirea liber
consimțită dintre un bărbat
și o femeie, ci „unirea dintre
doi parteneri”. Copilul nu
trebuie să știe că are tată și
mamă, ci părintele 1 și
părintele 2, iar aceștia pot
să fie amândoi bărbați, sau
amândoi femei. Mai multe
state zise democratice au
adoptat legi, care permit
„căsătoria” dintre doi bărbați
și dintre două femei. Lu-
crurile acestea se petreceau
până anul trecut în țările de
religie catolică și
protestantă. Anul trecut a
legiferat și Grecia  această
orgie. Grecia, vârful de
lance al Ortodoxiei, de
foame, de sărăcie, a fost
nevoită să cedeze. Au înge-
nuncheat-o! Mai sunt în Eu-
ropa vreo zece state, care
mai rezistă presiunilor de
acest gen. Oamenii de bună
credință de la noi au organi-
zat un referendum, care să
oblige pe parlamentari să
modifice textul Constituției
și să prevadă acolo în mod
expres, că „familia este
unirea dintre un bărbat și o
femeie”. S-au adunat peste
3 000 000 semnături, dar
oficialitățile n-au făcut nimic
concret până acum să dea
curs acestei dorințe a
poporului român. Să zicem,
totuși, că se va reuși. Va
reuși generația noastră. Dar
mâine? Va fi la rând
generația facebook-lui, a
internauților. Va fi generația
pruncilor de azi, care
învață(sau vor învăța și la
noi în anii viitori!) de la

grădiniță și până la ter-
minarea liceului, despre
actul sexual și perversiunile
sexuale. Dacă azi, pentru
omul de bună credință lu-
crurile acestea sunt
strigătoare la cer, pentru
omul de mâine ele vor fi
ceva „normal”, așa cum
este „normal” să umbli cu
unghiile netăiate, dar vop-

site.
Familia își pierde

rolul de a crește și educa pe
copii. Atâta vreme cât tu,
părinte, nu ai voie să-l atingi
cu o palmă sau cu o vorbă
pe copilul tău, pierzi orice
autoritate asupra lui. Dacă
pruncul se va supăra că nu
i-ai dat luna să joace fotbal
cu ea sau l-ai pus să-și facă
lecțiile, te va pârî că-l
persecuți și ți-l va lua și-l va
duce la orfelinat, ori îl va da
unor îngrijitori plătiți. Parcă
n-ar fi fost atâtea și atâtea
cauze care duc la
destrămarea familiilor! Tre-
buia să  pună pe tapet și
aceste anomalii. Mâine, eu,
ca preot, voi fi reclamat că
am refuzat să cunun pe Ion
cu Gheorghe, sau pe Marița
cu Joița. Voi fi amendat cu
cât nu face salariul pe un an
întreg, pentru că am
încălcat „drepturile omului”.
Asta de două ori, fiindcă a
treia oară voi intra în
pușcărie!

Antihrist își face tot
mai simțită prezența în
lume, iar desfrânata
apocaliptică cutreieră ca un
corb al morții peste țări și
peste suflete.

Cu un mileniu și
jumătate în urmă, un om de
o cruzime nemaiîntâlnită a
trecut prin foc și sabie
pământurile românești. Era
regele Atila, conducătorul
hoardelor hune, strămoșii
ungurilor de azi. Bătrânii
noștri îl spuneau „biciul lui
Dumnezeu”! Voiau să
spună că Dumnezeu îi
pedepsește prin acel om
pentru păcatele lor.

Privesc cu teamă

spre viitor și văd că biciul lui
Dumnezeu” se ridică din
nou, gata de-a se slobozi
asupra noastră. Musulmanii
invadează Europa, leagănul
creștinismului. Nu mă refer
la amărâții care fug îngroziți
de moarte ca să caute un
adăpost. Mă refer la cei
infiltrați printre ei, care-și fac
din curățirea pământului eu-

ropean de scârnăviile
destrăbălării morale un
ideal, pentru care sunt gata
să-și dea și viața.  Când fac
atentate și lasă în urmă zeci
și sute de cadavre, so-
cotesc că și-au împlinit mis-
iunea lor de reformatori ai
vieții morale, de „bici al lui
Alah” asupra păcătoșilor.
Privesc cu teamă spre viitor,
fiindcă, după cum spun sta-
tisticile, până în 2050,
jumătate din populația Eu-
ropei va fi musulmană. În
Siria au fost creștini și
musulmani. Siria avea
creștini înainte de a se
creștina Sfântul Apostol
Pavel. El a primit primele
noțiuni ale învățăturii
creștine în capitala Siriei, în
Damasc. Ei bine! Mii de oa-
meni nevinovați din Siria au
fost uciși în ultimii ani pentru
simplul motiv că erau
creștini. Biserici au fost dis-
truse, case de creștini in-
cendiate, episcopi și preoți
uciși sau răpiți și multe-
multe alte atrocități.

Privesc spre viitor și
tare mi-e teamă că-ntr-o zi
cel care va îmbrăca rev-
erenda de preot, va îmbrăca
ceea ce se numea „cămașa
morții”. Preoția însăși, ba
chiar statutul de creștin, 
vor trebui să aibă din 
nou dimensiunea martirică,
jertfelnică de altădată. Atâta
destrăbălare morală nu
poate fi spălată decât cu
sânge!

Privesc cu teamă
spre viitor, fiindcă văd 
că populația țării se
împuținează, îmbătrânește;
văd că tineretul ne pleacă
departe să-și câștige pâinea

și pe acolo prinde rădăcini.
Se risipește neamul și asta
nu e bine. Văd că neîncred-
erea este prezentă peste
tot: între popor și puterea
politică; între oameni, chiar
în cadrul familiilor. Interesul
trece peste orice consider-
ente morale și religioase și
asta e periculos. S-a distrus
solidaritatea între oameni,

spiritul comunitar, s-a
împuținat credința!

Se aud tot mai put-
ernic zăngănind armele și la
răsărit și la apus. Taberele
militare se pregătesc tot mai
intens, cu arme tot mai
sofisticate pentru război pe
pământ, în aer, pe apă! Se
pregătesc să…. lupte pentru
pace! Fiare hămesite
plănuiesc sfârtecarea
României!

Rugați-vă lui Dum-
nezeu să ne aibă în pază.
Sodoma și Gomora ar fi
scăpat nemistuite de flăcări,
dacă în ele ar fi fost doar
zece drepți, adică oameni
curați sufletește, nepervertiți
de păcate. Haideți să fim
noi, românii, cei zece din
cetatea Europei, pentru
care Dumnezeu să n-o
pârjolească!

●



Ghimpele Națiunii

A doua „acțiune de aur” a statului!A doua „acțiune de aur” a statului!

Cezar Adonis

Mihalache

LLa prima vedere,
compensarea „socialistă” a
contribuțiilor datorate de
mediul privat pare un anga-
jament ordinar pentru asig-
urarea liniștii sociale… Dar
nu ar fi un „troc” decât în
clipa în care și cealaltă parte
și-ar da acordul. Or, cum
guvernanții știu că nu vor
putea obține o „pace
socială” pe linie ieșind la
tarabă cu oferta
compensării contribuțiilor
datorate de IT-iștii din privat,
printr-un troc, vor să impună
prin lege un soi de „angaja-
ment”.

Doar că se deschide
o uriașă spirală… Pentru
că, dacă statul va ajunge să
plătească o parte din
contribuțiile datorate de IT-
iștii din mediul privat, atunci
orice privat va avea dreptul
să solicite un asemenea
„ajutor”.

Sigur, nu de cali-
tatea vieții și afectarea
resurselor financiare ale in-
formaticienilor din mediul
privat îi doare pe
guvernanți! Ci de
multinaționalele în care
lucrează aceștia. Și care, de
bun simț, dacă statul se va
oferi să plătească o parte
din sumele datorate, pentru
că ele nu vor/nu pot mări
corespunzător salariile, ar

trebui să se îngrijească
măcar să-și țină oamenii în
lesă, și nu liberi prin piețe cu
lanternele telefoanelor
aprinse, nu?!

Dar fisura pe care o
deschid guvernanții pentru o
iluzorie liniște este uriașă…
Nu doar din cauza presiunii
care va veni peste bugetele
de stat în momentul în care
și alți angajați din mediul pri-

vat vor cere de drept com-
pensarea similară a
contribuțiilor lor, dar ar
putea sări și Uniunea
Europeană cu o procedură
de infringement, acuzând
faptul că suportarea de
către stat a contribuțiilor IT-
iștilor și zilierilor din anumite
sectoare din mediul privat
reprezintă, de fapt, o formă
mascată de ajutor de stat…

Or, nu s-au gândit

guvernanții ce fel de
copârșee pe post de lăzi ale
Pandorei deschid? Sau
„riscă” o asemenea
procedură tocmai pentru că
ținta lor este mult mai
profundă?…

Și nu putem decupla
această inițiativă de primul
pas pe care statul l-a făcut
pentru a-și asigura prezența
în mediul privat, intrând

peste acesta cu bocancii. Și
încă nu a început să apese
cu bonteul peste gâtul
firmelor, dar, conexat, când
toate aceste măsuri vor fi
aplicate, mediul privat va fi
într-un mare pericol.

Primul pas a fost
dară acela de a modifica
legislația pentru a permite
statului, prin Ministerul de
finanțe, să preia acțiuni în
cadrul firmelor. Un lucru

total neconstituțional dar ni-
meni nu s-a agitat. Pentru
că nu au fost tentative ime-
diate de preluare a anumitor
companii private de către
stat, nici măcar a acelora în
insolvență, cu datorii uriașe
la bugetele de stat, dar
sămânța a fost sădită…

Au urmat apoi
forțarea de către stat a
antreprenorilor de a nego-

cia, sub amenințarea trimi-
terii echipelor de control ale
ITM, a contractelor de
muncă. Nici atunci nu s-a
agitat nimeni pentru că, în
fapt, statul a impus rene-
gocierea imediată a con-
tractelor, dar nu putea
impune și termenii de ne-
gociere. Adică acordare
unui anumit salariu.

Acum statul, nu se
oferă, ci impune prin lege

procedura de suportare de
la buget a părți din
contribuțiile datorate de
salariații din mediul privat.
La început IT-știi și zilierii,
dar nu va avea nici o
problemă pentru a extinde
lista și la alte categorii.

Or, de ce să faci așa
ceva într-o economie de
piață? Sau, de fapt, se
pregătește redefinirea
libertăților economice?

De unde vom avea
garanția că același stat nu
va veni, printr-o altă
ordonanță, să socotească
fiecare bănuț dat din buge-
tul său spre acoperirea
acelor părți din contribuțiile
din mediul privat și nu va
genera o altă compensare
în spiritul „acțiunii de aur”?
Căci, așa cum același stat a
modificat legea astfel încât
dacă o firmă datorează bani
la bugetele de stat, statul
poate transforma unilateral
datoriile în acțiuni la firma
respectivă (fără a le plăti, ci
pur și simplu compensând
cu sumele pe care firma le
datorează), preluând con-
trolul majoritar într-o com-
panie, poate aceleași fel de
gândire se va aplica și când
va veni sorocul „decontării”
banilor pe care statul i-a
compensat în sarcina
angajaților din mediul privat.

●
Cu un nou guvern supralărgit...Cu un nou guvern supralărgit...

George

Petrovai

SSpre totala și marea
mulțumire a liderilor PSD
(ex. Gabriela Firea), Mihai
Tudose n-a urmat exemplul
rebelului Sorin Grindeanu.
Da, căci și-a dat demisia de
îndată ce partidul-stat i-a re-
tras sprijinul politic (i se
impută repetata încercare
nesăbuită de a spăla rufele
murdare ale cabinetului său
în văzul lumii), fapt pentru
care el, soldatul cuminte,
ascultător și nu prea înzes-
trat într-ale subtilităților, a
fost răsplătit cu un oscior de
autoritate politică și 
de încredere mafioto-
tovărășească, oscior numai
bun de ros până la viitoarele
alegeri șparlamentare, când
– potrivit sondajelor de
opinie – pesediștii, în pofida
ticăloșiei și a nepriceperii de
care dau dovadă, iar vor fi
ce au mai fost, ba chiar mai
mult. 

C-așa este într-o
țară cu atroce democrație
originală, unde hoțul neprins
e om cinstit și numai bun
pentru politică, bătăiosul
agramat devine mare 

om de stat,  iar 
numărul alegătorilor fără
discernământ sporește
neîncetat și ăștia decid jal-
nica soartă a întregii
națiuni…

Dar Tudose, somat
prin Dragnea de vrerea par-
tidului, a făcut pasul înapoi
taman în perioada când pre-
mierul japonez efectua o
vizită cu scop precis în țara
noastră – discuții și
înțelegeri interguvernamen-
tale care să deschidă calea
pentru investițiile nipone. Și,
cu toate că  investițiile
japoneze sunt apreciate
pentru seriozitatea lor în
toată lumea (mai puțin la
noi, după cum se va vedea
în continuare), iar România
are nevoie ca de aer de așa
ceva, îndeosebi acuma
când nivelul lor pesedisto-
aldist este realmente jenant
(nici măcar a treia parte din
sumele prevăzute pentru le-
furile bugetarilor), totuși,
înaltul oaspete din Țara
Soarelui Răsare nu este
primit nici de premierul
demisionar (mă rog, ăsta
era cătrănit pentru
pierderea aparentei
autorități) și nici de cel inter-
imar, ci este sfătuit să

viziteze Muzeul Satului,
adică pur și simplu este
trimis la plimbare. Că, de,
problemele pesediste in-
terne (pleacă ai noștri, vin ai
noștri) aveau, ca de fiecare
dată, prioritate în fața
nevoilor economico-finan-
ciare prezente și viitoare ale
României!

Acuma nu știu dacă
delegația niponă s-a arătat
interesată de trecutul
românilor, atâta vreme cât
pretinșii lor cârmuitori nu
sunt preocupați nici de tre-
cutul, nici de prezentul și
nici de viitorul tuturor
locuitorilor de pe aceste me-
leaguri, ci doar de binele lor
porcesc și al clanurilor din
care fac parte. Însă românii
cu capul pe umeri pot fi sig-
uri că delegația niponă a
plecat cu un profund senti-
ment de dezgust față de
pseudocârmuitorii noștri și
cine știe când se va mai ivi
o atare oportunitate pentru
țară…

La fel de sigur se
știe că Dragnea și cu ceilalți
necalificați din alianța de
două parale, nu-și mai văd
capetele pătrate de
mulțimea treburilor apărute
odată cu constituirea noului

guvern. Păi da, pentru că
nu-i ușor să menții penalii,
nepricepuții și falșii culți din
precedentele două (așa
ceva se cheamă strategie la
politrucii dâmbovițeni), ba
chiar, în dauna țării și nației,
să mărești numărul aces-
tora, astfel urmărind să îm-
paci, pe spezele celor mulți,
capra lichelelor de la centru
cu varza canaliilor din terito-
riu.

De parcă așa ceva
ar fi strict de resortul politic-
ului, nicidecum al premieru-
lui desemnat, care – potrivit
unei elementare logici a
democrației și constituției –
are obligația ca în termen
de câteva zile să-și
alcătuiască echipa, membrii
acesteia urmând să fie
audiați în comisiile de spe-
cialitate ale Parlamentului
și, funcție de răspunsurile
primite la întrebările
adresate, să fie confirmați
sau respinși.

La noi, însă, toate
merg anapoda și nimic nu
mai are darul să surprindă
pe nimeni cu ceea ce se
întâmplă într-o țară ca
România postdecembristă,
unde separația puterilor
este pură demagogie, pre-

mierul desemnat (fost eu-
roparlamentar) ne amuză
cu engleza de Teleorman și
ne înfioară cu vasta sa
incultură (afirmă cu nătângă
seninătate că Iranul și Pak-
istanul fac parte din Uni-
unea Europeană), iar noul
cabinet se configurează mai
mătăhălos ca celelalte două
(28 de miniștri și patru vi-
cepremieri) și urmează să
coopteze câțiva ipochimeni
mai cu moț decât cei
înlăturați. De pildă, locul lui
Liviu Pop de la Educație,
faimos prin insurmontabilele
sale dificultăți cu scrierea și
rostirea corectă, va fi luat de
Valentin Popa, suceveanul
„rector pamblică”.

Și iată cum la co-
manda politicului se
schimbă calul răpciugos pe
măgarul ofticos, condiția
verificată și, ca atare,
garantată ca țara să meargă
din rău în mai rău.

●


