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„Nici artă fără înțeles, nici

înțeles fără artă nu pot plăcea..”

- I. L. Caragiale
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Ordinea publică a morților…Ordinea publică a morților…

Cezar Adonis

Mihalache

DDacă am fi cinici și
lipsiți de compasiune, dacă
nu am avea în noi omenia și
respectul în fața morții, pen-
tru o altă lume în care cu
toții vom ajunge la fel de
egali, dacă nu am fi din
firea-i străveche născuți
pentru reconciliere, uneori
chiar prea mult dincolo de

anumite limite, dacă nu am
fi noi, „Români și punctum!”,
le-am spune să-și ia morții
acasă. Să-i împacheteze,
nu în sacii ăia pe care i-au
pus peste crucile noastre, ci
să le facă alte copârșeie și
să-i ducă la ei „acasă”. Doar
că noi nu suntem profana-
tori de morminte și memorii.
Iar morții lor oricum stau de
atâta vreme în pământul
nostru că nu mai au un alt
„acasă” pentru veșnicia
lor… Locul lor de odihnă
este aici, în acest pământ în
care alții au ales pentru ei
pentru a-i așeza…

Dar, dacă toată
acestă instigare de sorginte
horthystă nu încetează, nu
vom avea altă soluție! Și îi
vom muta noi acolo de unde
își iau seva de a zbiera toate
capetele seci ale ireden-
tismului!… Îi vom duce
acolo după cum merită un
erou, cu onoruri, chiar dacă
nu sunt ai noștri, pentru că
în Panteon, cu toții sunt eroi
pentru cineva, pentru un
neam, pentru o seminție, și
trebuie să respectăm acest
lucru.

Îi vom muta de va fi
nevoie pentru că nu mai
putem continua așa! Căci,
oare la ce se așteaptă ve-
neticii care ne-au pus lanțuri
la Valea Uzului? Să stăm să
privim cum alte lacăte vor
zăvorî porțile altor cimitire?
Mâine-poimâine o să-i
vedem că ne închid și cimi-
tirele în care sunt îngropați
oamenii simpli. Cei ce nu au

plecat ca eroi din această
lume, ci doar ca simpli
trecători…

Valea Uzului a fost
doar un „pregătitoriu” tactic
pentru ceea ce ar vrea ei să
urmeze… Și l-au ales pen-
tru valoarea simbolică. Pen-
tru a pune acele prime
lacăte ale enclavizării. Și,
da, au câștigat în clipa în
care zăvorul a așezat. Au
câștigat prin faptul că au
arătat lumii întregi (și

națiunilor ce își au morții
acolo) cât de slabi suntem
ca autoritate în propria țară.
Că nu știm să ne apărăm
morții noștri, nici măcar pe
Eroii Neamului (de altfel,
toată lucrătura venetică, dar
și cu implicare românească,
de scoatere din cărțile de is-
torie, de demontare și deza-
fectare de pe plachete,
socluri, fundații și funda-
mente, de desființare a
noastră „in integrum” – ca
trecut, prezent dar și viitor-,
a avut ca scop întregirea
imaginii de neputință a Stat-
ului Român, de supușenie
sub mâna trădătoare a unei
clase politice infecte, mizer-
abile, scârbavnice), dar, prin
ceea ce s-a pus la cale la
Valea Uzului, am arătat nu
doar că nu ne putem apăra
morții noștri, dar nici pe cei
ai celorlalte națiuni dintr-un
Cimitir Militar Internațional.

Pentru noi, expresia
acestei realități este simplă:
neputință și dezinteres. La
propriu. Pentru străinii care
își au eroii lor îngropați
acolo, se constituie într-un
gest de sfidare,
impertinență, nepăsare,
provocare, umilire…

La asta trebuiau să
se gândească guvernanții
pentru a interveni din clipa
în care o autoritate locală a
emis hotărârea de a închide
cimitirul. În ce posibil scan-
dal al nereconcilierii istorice
am fi putut fi aruncați de
maghiarimea politică… Pen-
tru că, la un moment dat, toți

cei ce își au eroii lor de
neam și țară înhumați la
Valea Uzului, și nu numai, ar
putea veni să-și ia morții
acasă. Pentru că un stat
care nu își poate proteja
proprii eroii, lăsându-le cru-
cile simbolice a fi astupate
sub saci de gunoi, este la fel
de neputincios pentru toți
ceilalți față de care are niște
obligații prin acordurile
internaționale (pentru că
autoritățile nu au acceptat

doar închiderea cimitirului
pentru români, ci și pentru
reprezentanții oricărei alte
nații care ar fi venit în Cimi-
tirul Militar Internațional de
la Valea Uzului pentru a-și
aduce omagiul înaintașilor
lor).

Este deja mult prea
sinistru… Acolo unde se
strâng câțiva români, ca
semn al unei prezențe, nu
neapărat protest, adesea în
tăcere și nici măcar însoțiți
de pancarte, apar dube care
îi saltă, îi arestează „pre-
ventiv”. Într-un loc în care s-
au adunat, anunțat, zeci de
maghiari, formând un lanț
uman, nu a venit nici o
dubă. Și nu s-a reclamat nici
o tulburare a ordinii publice.
Ba, vinovați și trecuți în
opisul amenzilor cu emitere
întârziată, în spiritul „con-
ciliant” al Jandarmeriei, au
fost tot românii, pentru că au
sărit gardul, au forțat tre-
cerea din propria-i țară în
propria-i țară…

Un cimitir nu ar tre-
bui să aibă împrejmuiri, cu
atât mai puțin lacăte… Iar
într-un cimitir, „ordinea lui
publică” nu ar trebui să fie
pe masa unor decizii emise
de niște muritori mult prea
neînsemnați chiar și pentru
această lume în care se
frământă cum să facă rău
din rostul lor de paiațe urâ-
cioase, darămite pentru
aceea în care vor ajunge și
ei…

●

Un spectacol sumbruUn spectacol sumbru

George

Alexander

CCând scriu aceste rân-
duri, mă gândesc la prietenii
mei maghiari… N-am să uit
niciodată cum o biserică
întreagă, maghiară, m-a onorat,
primindu-mă în mijlocul ei, ven-
erându-mă, aproape!… De
aceea, frații mei, sunt hotărât să
lupt pentru voi – chiar dacă sunt
român! – și să lupt de aseme-
nea pentru milioanele de
români, frații voștri! Eu am un
defect din naștere… Când dau
mâna cu cineva, îi rămân loial,
prieten pe viață! Nu sunt ca
politicienii români și maghiari
care ne mint, ne manipulează!

A propos, declarațiile
lui Kelemen Hunor… 1. Mă
doare când spune că „România
și-a arătat adevărata față”! În
vorbele lui simt infatuarea, ura,
satisfacția cinică, perversă că
poate mușca din mâna care i-a
dat… mâncarea! Cred, mai
curând, că politicieni extremiști,
de genul Hunor, și-au arătat lim-
itele umane, sărăcia spirituală și
perversitatea față de România,
țara noastră.  2. N-am înțeles
mare lucru din declarațiile lui
confuze, din care reiese că în
cimitirul respectiv cineva se
ruga, lacătele erau pe poartă și,
în plus, o mie de enoriași mai
făcuseră și un lanț uman, de
netrecut!  Așa se practică în Eu-
ropa Creștinismul?! Este nor-
mal să ne rugăm la Dumnezeu,
ferecându-ne porțile?! Este nor-
mal să amplasăm ziduri umane
în fața altor frați?! Am devenit
cumva Teroriști fără să știm?!
Și, încă o întrebare… De unde
știa un cimitir că niște „barbari”
din România aveau să-l atace?!
Are propriul SRI?!…

Ceea ce s-a întâmplat
în Valea Uzului arată cât de
primitivi sunt unii și cât mai au
de pierdut până să devenim
Oameni… Politicienii români și
maghiari au făcut ceea ce din-
totdeauna le-a reușit cel mai
bine: să învrăjbească oamenii,
să-i încaiere, să-i manipuleze,
să-i facă să se urască și mai
mult între ei! Nu că le-ar păsa
cumva de Gheorghe și Ion sau
János. Nu le-a păsat de niciunul
nicicând! Altfel cum se explică
lipsa locurilor de muncă, sub-
dezvoltarea, sărăcia cruntă,
aproape, din inima României?!
Indiferent de partidele politice,
cam toți politicienii noștri și-au
dat mâna pe sub masă,
înfrățindu-se în nelegiuiri. Jaful
României a continuat. Interesul
național a fost călcat în picioare
cu inconștiență, cei mai mulți
politicieni făcând concesii după
concesii altor hoți, care vorbeau
în numele propriului „popor”,
propriului ținut și propriei feude.

Ideea de Patriotism a
fost distrusă în România, orice

infractor, neavenit, gură-spartă
bătând câmpii despre ea, Patria
Noastră! Ba mai mult, mimând
un joc politic și o falsă opoziție,
corupții noștri au fraudat
împreună și alegerile! I-au mințit
pe toți, fără discriminare,
români, maghiari, țigani, etc. Di-
aspora, ca de obicei, nu a fost
lăsată să voteze. În țară, s-au
făcut tot felul de jocuri și aran-
jamente… Faptul că UDMR a
obținut mii de voturi în atât de
multe circumscripții electorale
unde, aproape, nu există nici pi-
cior de maghiar, dovedește că
nimic nu este întâmplător, totul
a fost pus la punct în detalii…
Explicația nu e că românii au în-
nebunit și, pentru că îl
simpatizează pe Orban, pre-
mierul Ungariei, au făcut
greșeala să voteze UDMR,
acest Trădător vizibil, al
României! Explicația e mult mai
simplă… UDMR, ori a cumpărat
voturile, ori, și mai plauzibil, a
încheiat un pact josnic cu par-
tidele românești, care au co-
mandat celor mai fideli
susținători să voteze UDMR.
Iată de ce lanțul uman din jurul
Cimitirului Internațional de la
Valea Uzului a reprezentat un
spectacol sumbru, atât de trist!
Să fim onești, politicienilor
români și maghiari nu le pasă
nici de vii, nici de morți! De
dragul luminilor rampei, se bat
pe niște cruci și niște morți,
călcând în realitate pe memoria
eroilor.

Uitați-vă câte morminte
ale eroilor în paragină, în toată
țara! Uitați-vă câți veterani își
sfârșesc zilele în suferință și în
foamete, cu niște „pensii” de
mizerie! Uitați-vă câți militari
români sunt batjocoriți! Au fost
o viață întreagă sub arme,
acum sunt uitați de toți!
Uitați-vă câți cetățeni români nu
au încotro să se-îndrepte!
Trăiesc de azi pe mâine și fără
nicio perspectivă, nici măcar
pentru copiii lor!

Și, demagogic, ei se
bat pe morți!… Unul este mai
patriot decât altul. Unul este
mai cinstit și mai nepătat! Unul
este mai bun decât alții și
iubește acest popor, poporul
său, vaca sa de muls…Și, de
reținut, toți ne apăra interesele
noastre! Da, am văzut! Alte
măști, aceeași piesă, lume!
Români și maghiari, cetățeni
români, să nu mai credem în cei
care bat tobele! Să le întoarcem
spatele! Și să privim,
regăsindu-ne fiecare, cu re-
spect spre propriii morți…

●
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„Omul nou” și interculturalitatea„Omul nou” și interculturalitatea

Nicolae

Georgescu

DDe la prolifica
eseistă basarabeană Galina
Martea mai rețin (după
cartea În dialog cu 
creația umană) volumul
„Universul umanității –
evoluție și involuție”
(publicistică, eseuri, Editura
Anamarol, București, 2017),
o culegere de studii și arti-
cole, majoritatea publicate
în reviste literare din stânga
dar și din dreapta Prutului,
cu toatele răspândite mult
pe Internet unde „fanii” au-
toarei le consultă și
comentează de regulă sil-
abic-imagistic („Da”, urmat
de un număr oarecare de
stele), dar uneori și mai con-
sistent. Autoarea este foarte
atentă la fenomenele so-
ciale, culturale și politice din
Republica Moldova, dar și
din România, analizându-le
din două puncte de vedere
oarecum fixe: acela al
educației și al pedagogiei
de grup. Galina Martea este
convinsă că lumea se va
schimba prin educație – și
insistă ca aceasta să se
desfășoare în siajul umanis-
mului european.

Delimitările sunt, de-
sigur, importante. În fond,
perioadele istorice de di-
naintea noastră au avut,
mai toate, modele proprii de
edificare a omului social. Să
ne amintim doar de obsesia
omului nou, din perioada
interbelică, când opunea lui
homo sovieticus construit cu
vorba și pistolul de lumea lui
Stalin –  omul italian de sub
semnul fasciilor, ori  cel ger-
man al lui Hitler; a fost o
dispută europeană la care a
luat parte și cultura română,
prin Mircea Eliade, Emil Cio-
ran, Mircea Vulcănescu (în
mare parte, prin
reprezentanții generației
Criterion, la care s-au raliat
intelectuali de vază precum
Constantin Rădulescu-
Motru cu teoria sa despre
„românism”, dar și alți
filosofi și sociologi ce discu-
tau specificul național în
genere). Acea dezbatere
definea diferitele tipuri
(imagini) culturale, pentru a
se putea reconstitui un om
nou european din cât mai
multe modele subiacente –
iar cultura română a simțit
nevoia să participe  la ea
atât din sentimentul
egalității cu celelalte culturi
sincrone, cât și pentru că
știa că are ce să arate, că
„omul românesc” este o
sinteză europeană demnă
de luat în seamă. A fost,
repet, o obsesie a secolului,
aceea că se poate construi
un om nou dincolo de

granițele politice, culturale,
lingvistice chiar. Să ne am-
intim, însă, că după război
modelele au fost puse în
conflict, homo sovieticus
fiind exaltat – iar în paralel
revoluția culturală chineză
creând un model nou, iar
democrațiile populare din
umbra împărăției de la
răsărit încercând, cu timpul,
să se delimiteze, să se indi-
vidualizeze. S-au făcut, și la
noi, congrese, s-au elaborat
studii pe tema eticii și
echității socialiste, a culturii
și  educației socialiste, etc.
Fiecare epocă pune adjec-
tivul ei lângă termenii de
cultură și educație, iar
acesta, al nostru de dinainte
de 1989, era, desigur, la fel
de paradoxal ca celelalte,
pentru că dorea să împace
un sistem global, socialis-
mul, cu unul local, specificul

național. În general, imperi-
ile mizează pe construirea
unui om nou, indiferent față
de nația din care provine, de
limbă chiar.

Galina Martea
discută, în articolele și
conferințele sale, despre
„evoluție și involuție” în pre-
luarea și prelucrarea mod-
elelor, și ne atrage, tocmai
de aceea, atenția că orice
nou sistem educațional tre-
buie să țină cont de cucerir-
ile mari, necontestate, ale
umanismului european, de
teoriile filosofice care și-au
dovedit viabilitatea în timpul
lung. Există, desigur, calități
umane care se pot trans-
porta dintr-un popor într-
altul, mai ales în zona
civilizației, dar mai departe
de atât nu se poate vorbi de
un „om global” – și în acest
sens strădaniile eseistei mi
se par, ele însele, pedagog-
ice: știe că nu se poate și
întinde plasa argumentației
numai cât se poate. Ca să
fim încă mai tranșanți, am

putea să-l recitim pe inflexi-
bilul, tonicul Eminescu
vorbind, de pildă, despre o
sinteză imposibilă, cea
grecoromână: „ Expresia
greco-român e atât de im-
proprie, ca și afirmația că
iedul e fiul zimbrului. Nu
există greco-român precum
nu există greco-spaniol ori
greco-englez.(…) Ori cineva
e grec, ori e român; una din
două: amândouă deodată
nu poate fi nimeni.”
Raționamentul se poate
repeta la relația ruso-român,
din Basarabia, și ne dăm
seama de ce este
sfâșietoare drama
basarabenilor când o privim
cu ochi eminescian: în
stânga Prutului nu poți fi
„amândouă deodată”, ori
ești român – ori rus. Au-
toarea nu abordează
subiectul atât de tranșant,

dânsa se sprijină în științele
noi ale secolului, cum ar fi
comunicarea interculturală,
atât de profitabilă social
pentru spații mari ca cele
americane (și nu numai),
știință în care s-ar încadra
mai lejer această carte.
Vreau să spun că Galina
Martea îndeamnă la „să
facem ceva”, să nu lăsăm
lucrurile așa, să încercăm o
comunicare după coduri
moderne, europene, după
formula umanismului (în
care să reintegrăm divini-
tatea).

Cartea este scrisă
cu patos feminin aș zice, se
citește cu încântare ca
țesătură de raționamente,
cuvântul Galinei Martea
este cel al unui poet implicat
în treburile mari ale cetății,
găsind mai des frumosul din
oameni; cum se spune,
dânsa laudă cu două guri ce
e de lăudat, și ceartă cu
jumătate de gură ce nu (-i)
place. Convențiile pe care le
propune sunt mai degrabă

protocolare, un fel de cod
social-deontologic, dacă pot
spune așa, iar pedagogia și
educația ca puncte de
pornire implică protocolul în
vârstă, conștientizează
copilul încă de la devenirea
ca om că trebuie să fie el
însuși în interior, în suflet,
iar când iese în public tre-
buie să aibă comportament
public, să-și uniformizeze,
să-și standardizeze
reacțiile. O experiență de
viață profitabilă, în fond – cu
condiția să fie respectată și
de către celălalt – iar au-
toarea se adresează cu im-
perativul moral mai ales
către celălalt.

R e z u m â n d
esențialul despre cartea
„Universul umanității –
evoluție și involuție”, de
Galina Martea, aș  reafirma
(așa cum au remarcat și alți
scriitori și oameni de știință
în prefața cărții – Virgil
Mândâcanu, Valentin
Tomuleț, Nicolae Dabija,
Iurie Colesnic, etc.) că
aceasta este o lucrare de
natură socială şi
educaţională, cu eseuri jur-
nalistice de valoare, care
reprezintă fenomenele
existențiale ale omului și
societății acestuia în epoca
contemporană. Prin formula
„identitatea universului
uman” autoarea evidențiază
elementele principale ce de-
finesc relația dintre identi-
tatea societăţii şi cea a
omului, cu toate componen-
tele sale. Cu referire la cele
menționate, Virgil Mândâ-
canu (dr.hab., prof.univ.,
scriitor) se pronunță astfel:
„Pe lângă descrierile real-
izate într-un stil destul de
clar și minuțios, Galina
Martea ne prezintă din plin
noţiuni cu caracter filozofic
prin care ne mobilizează să
medităm asupra fap tului
care este esenţa existentei
umane în sistemul va lorilor/
în sistemul social şi,
corespunzător, prin as-
pectele ce definesc rolul și
importanța omului în soci-
etate, cu toate necazurile și
nedreptățile vieții cotidiane.
De o valoare aparte sunt
ideile autoarei cu privire la
rolul clasei dominante într-o
societate și despre efectele
guvernării statale în dez-
voltarea omului și
comunității, componente ce
produc evoluția sau/și
involuția dezvoltării factoru-
lui uman”.  În continuare Vir-
gil Mândâcanu spune:
„Galina Martea vorbeşte şi
descrie cu demnitate şi clar-
itate despre legătura
reciprocă dintre om şi soci-
etate, dintre evoluţie și
involuție, marcându-le ca
priorita re în dezvoltarea
umană şi socială. Aceste lu-

cruri ea le vede prin prisma
procesului evolutiv al
existenţei uma ne. Prin com-
plexitatea ideilor filozofice
prezente în această lucrare
îşi găseşte teren și termenul
de valoare, ca expresie
prioritară a existenţei
umane.

Prin conţinutul val-
orii autoarea sincronizează
omul, societatea, sistemul
de învăţământ, întreaga
complexitate a sistemelor/
subsistemelor din societate,
viaţa şi existenţa umană. Ea
con turează cuvântul şi
ideea conceptului de creare
a fru mosului prin bunuri şi
valori spirituale, intelectuale
şi culturale pentru fiinţa
umană şi societatea aces-
teia. Galina Martea, mereu
preocupată de pro blemele
sociale şi educaţionale, prin
propria creaţie încearcă să
deschidă calea acelor
schimbări evolutive care să
producă cu adevărat
bunăstare în viaţa omului şi
în dezvoltarea prosperă a
sistemelor din societate. Cu
această dorinţă, autoarea
scrie şi me ditează în cel mai
inteligent mod, astfel redând
ideea printr-o formă
filozofică şi ştiinţifică prin
care ne sugerează ac-
ceptarea schimbărilor de
rigoare în relaţia şi ati-
tudinea statului faţă de om,
față de întreaga societate,
nemijlocit, spunându-ne:
„Aspectele birocratice tre-
buiesc eliminate integral din
fenomenul mentalităţii şi al
acţiunilor rea lizate de către
om, fenomene care nu mai
reprezintă nici o valoare
pentru nimeni la ziua de azi,
ci din contra sunt elemente
ale trecutului şi nu a prezen-
tului din lumea modernă…”.
Iar Iurie Colesnic (scriitor,
cercetător, istoric literar)
scrie: „Scriitorul, pedagogul
și filozoful Galina Martea
este cea mai în drept să
scrie despre marile noastre
probleme. Autoarea îşi
conturează sintezele nu din
surse împrumutate, nu dintr-
o lume imaginară creată
special ca spaţiu ori
platformă pentru meditaţie.
Experiența proprie a facut-o
să cunoască problema
identităţii şi pe cea a
autoexilării”.

●
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Alegerile s-au sfârșit, Alegerile s-au sfârșit, 
aleșii nu s-au istețit…aleșii nu s-au istețit…

George

Petrovai

CCum spuneam și cu
altă ocazie (vezi articolul Cu
ce-l ajută europarlamentarii
pe  cetățeanul de rând?),
catastrofalele rezultate ale
democrației originale și ale
tuturor cârmuirilor din cei
aproape 30 de ani de 
postdecembrism (fesenistă,
pesederistă, pesederisto-
udemeristă, pesedistă,
p e s e d i s t o - l i b e r a l ă ,
pesedisto-aldistă, țărănisto-
liberală, liberalo-pedelistă,
tehnocrată) se vădesc în
următoarele: a) România
este codașa țărilor din Uni-
unea Europeană la toți indi-
catorii care ilustrează
prosperitatea reală și nivelul
general de trai; b) În doar
trei decenii de dezmăț post-
decembrist, România a pier-
dut prin expatriere circa
cinci milioane de suflete,
adică mai multe pierderi
umane (efective, nu doar
statistice) decât totalul în-
registrat în cele două
războaie mondiale și pe-
rioada bolșevică la un loc,
fapt care-i plasează pe
români cu puțin în urma
sirienilor alungați din țara lor
de războiul civil; c) Româ-
nia, o țară cu însemnate
resurse ale solului și sub-
solului, are în prezent o da-
torie externă de peste o
sută miliarde euro, bani
nevalorificați printr-o
rezolută și continuă politică
investițională, ci pentru tot-
deauna mătrășiți printr-o
nevrednic-populistă politică
a consumului imediat.

Aceasta fiind esența
tridecenală a postdecem-
brismului, este firesc să ne
întrebăm în ce măsură votul
românilor din 26 mai 2019
va contribui la schimbarea
politicii dâmbovițene, iar
prin aceasta la
îmbunătățirea vieții celor
mulți și a imaginii României
în lume. Vasăzică, românii
din țară și din străinătate s-
au prezentat pe 26 mai la
urne (pentru desemnarea
europarlamentarilor și refer-
endumul pe Justiție) într-un
număr așa de mare, încât
au ilustrat atât ridicolul son-
dajelor preelectorale, cât și
uriașele carențe ale aproxi-
mativei democrații de pe
aceste meleaguri.

Concret, dacă toate
sondajele de opinie și co-
mentariile aflătorilor în
treabă îi dădeau pe
pesediști drept câștigătorii
scrutinului (deputatul
„Mitralieră” chiar paria la
tembelizor pe 12 mandate
directe și 14-15 după redis-
tribuire), iar ALDE era cred-

itat cu vreo zece procente,
iată că alegătorii au decis al-
tfel: cu doar 22,5 la sută
(taman jumătate din nemer-
itatul scor obținut la parla-
mentarele din 2016),
Partidul Social Democrat
este surclasat de partidul
Național Liberal cu 3,5 pro-
cente și devansează Alianța
USR-Plus cu numai 13.000
de voturi, ALDE se situează
sub pragul de cinci la sută și
referendumul este validat cu
brio!

Ceea ce înseamnă,
pe de o parte, că românii
știu să se mobilizeze atunci
când cuțitul le-a ajuns la os,

ca să le-o plătească după
fapte aleșilor nedemni și
formațiunilor ticăloșite, iar
pe de altă parte că sprijină
eforturile președintelui Io-
hannis întru normalizarea
situației politico-juridice din
țară și că, prin masiva
prezență în favoarea
plebiscitului boicotat de put-
erea pesedisto-aldistă, ei îi
girează următorul mandat la
Cotroceni, astfel făcând de
prisos cel puțin al doilea tur
la prezidențialele din
toamna acestui an. În
sfârșit, dar nu în ultimul
rând, rezultatul scrutinului
arată că românii sunt atât
de europeni (cu toții, nu
numai cei care trăiesc și
lucrează în străinătate),
încât nu ezită să-i
sancționeze în chip demo-
cratic pe acei 
aventurieri dâmbovițeni
care intenționează să
împingă România în primej-
diosul siaj politico-economic
al Kremlinului.

Cât privește
carențele democrației de
sorginte iliesciană, consider
că ele au fost permanenti-
zate de toți politrucii români
postdecembriști (Opoziția n-
a fost și în continuare nu-i
serios interesată ca lucrurile
la noi să meargă bine!) și
sfidător evidențiate prin

modul neobrăzat în care a
fost organizat scrutinul în
străinătate de către
pesedisto-aldiști, în principal
de securistul Teodor
Meleșcanu, jupâneasa Car-
men Dan și ciracii lor din
cele două ministere nevred-
nice: zeci de mii de români
au fost împiedicați să-și ex-
ercite dreptul la vot din pric-
ina numărului prea mic de
secții de votare (români
veniți cu încredere de la
sute de kilometri, n-au izbu-
tit să voteze după mai multe
ore de stat la coadă!) și a
unei birocrații cu nimic mai
prejos ca cea din 2014

(prea puține ștampile de vot,
prea multe formalități pentru
înregistrarea alegătorilor),
dar mai ales din pricina re-
fuzului cârmuitorilor de a
prelungi printr-o necesară
ordonanță de urgență pro-
cesul de votare cu o zi,
adică exact cum s-a proce-
dat anul trecut la referendu-
mul pentru familie.

Numai că anul trecut
s-a putut, respectivul refer-
endum fiind organizat și
susținut de pesedisto-aldiști,
pe când anul acesta legea
electorală n-a mai 
îngăduit (sic!) prelungirea
rezonabilă, iar prin aceasta
integral democratică, a pe-
rioadei de votare în condiții
optime! Păi cum naiba să
îngăduie, când plebiscitul
anului 2019 a fost inițiat de
președintele Iohannis 
pentru a mai reteza 
din ghearele nelegiuiților
cățărați la putere și când
aceștia știau pre bine că,
după tragicele evenimente
din 10 august 2018, voturile
diaporei vor merge prepon-
derent spre USL-Plus, PNL
și PMP, așa încât PSD risca
să ajungă pe poziția a treia
și ALDE la vreo două pro-
cente dacă toți diasporenii
erau lăsați să voteze?!…

Toate ca toate, dar
eu nu cred în ruptul capului

că politrucii dâmbovițeni au
devenit mai isteți după
scrutinul din 26 mai sau, mă
rog, că există vreo șansă de
înțelepțire a acestora în  vi-
itorul nu prea îndepărtat.
Eventual mai prudenți și mai
înverșunați la nivel individ-
ual  și de grup/coterie (cică
astea sunt convingerile in-
time și strategia
gășcărească), dovadă că
PSD-ul dăncilesc s-a de-
scotorosit la iuțeală de slu-
goii întemnițatului Dragnea,
că ALDE rămâne la gu-
vernare doar dacă
necușerului Tăriceanu nu i
se ridică imunitatea

șparlamentară (trocul a
funcționat ca la carte în
cazul impunerii dubiosului
pesedist Marcel Ciolacu la
președinția Camerei
Deputaților și, cu sprijinul
formațiunii pontauriene,
avertizează Opoziția că
moțiunea de cenzură îm-
potriva dănciloaielor și
dănciloilor n-are nicio șansă
să treacă), respectiv că Par-
tidul Național Liberal,
îmbătat de succesul obținut
la europarlamentare (în re-
alitate, adevărații câștigători
nu-s liberalii, ci Klaus Iohan-
nis și useriștii), dorește cu
aprindere să pună mâna pe
cârmuire după atâția ani de
opoziție sterilă, pe când
useriștii, mult mai atenți la
scurta memorie a electorat-
ului după doi ani și jumătate
de brambureală pesedisto-
aldistă, ba avansează ideea
elegerilor anticipate, ba se
declară de acord cu
moțiunea de cenzură, însă
nu se arată nicicât dispuși
să intre într-o guvernare
care cu siguranță le va
aduce mai multe ponoase
decât foloase. Adică ceva
de genul următor: „Punem
umărul la dărâmarea ăstora
(dacă va fi să fie), dar nu
suntem atât de proști/in-
abili/neisteți încât să
mușcăm din mărul otrăvit al

unei guvernări hazardante,
chiar dacă liberalii bat șaua
să priceapă iapa cu marota
unirii tuturor opozanților re-
sponsabili întru salvarea
României de «ciuma
roșie»”.

Să ne înțelegem.
Prostia politrucianistă nu-i
nici apanajul exclusiv al
palavragiilor stângiști cu
rang politic, ministerial
și/sau parlamentar (gen
Viorica Dăncilă, Călin
Popescu-Tăriceanu, Varu-
jan Vosganian, Paul
Stănescu, Gabriela Firea,
Marian Oprișan, Codrin
Ștefănescu, Cătălin

Rădulescu, Eugen Nicol-
icea, Florin Iordache,
Șerban Nicolae etc.) și nici
rezultatul conjunctural al
unei dispute ideologice (pre-
cum dușmănia tridecenală
dintre dreapta și stânga
eșichierului politic postde-
cembrist sau actuala
divergență strategică dintre
peneliști și useriști), ci este
la fel de activă și parcă nițel
mai jenantă la ipochimenii
cu pretenții intelectuale, așa
ca pretinsul universitar Ghe-
orghe Falcă, cel care are
serioase probleme cu gra-
matica și scrierea în limba
română (printre alte
nenumărate erori și deza-
corduri, postează pe inter-
net „chilometri”), dar care cu
toate astea (posibil „tocmai
de asta”) va reprezenta timp
de cinci ani liberalii români
în Parlamentul European.

●



Ghimpele Națiunii

Jos milităria! Pentru fiecare palmă de pământ!Jos milităria! Pentru fiecare palmă de pământ!

Cezar Adonis

Mihalache

FFirește că nu este „o
naționalizare”!… Pentru că
la Valea Uzului nu este un
domeniu privat al lor. Nici
măcar pe locurile morților.
Este un domeniu public, iar
trecerea ar fi, din sfera
autorităților locale, în 
cea a Ministerului Apărării
Naționale. Și, de fapt, nici
nu-i pasă lui Kelemen
Hunor de cimitirul în sine.
Dar simte, pentru că nu e
neghiob de fel, că de aici ar
putea începe reclădirea
unor fundamente de pe care
Statul Român să readucă
ordinea și normele de drept
în toate enclavele create
politic de maghiarime în
Ardeal. Și, în fond, de ce să
preia Ministerul Apării
Naționale doar Cimitirul Mil-
itar Internațional de la Valea
Uzului? Să strige iredentiștii
că e o răzbunare? Pentru că
așa ar părea dacă s-ar pre-
lua doar acest cimitir, minis-
terul trebuind să ia în
administrare toate cimitirele
militare aflate azi în
„competența” autorităților lo-
cale. Să nu mai acceptăm
nici un fel de motive și
acuze pre limba iepelor de
pustă!

Iar faptele nu ar tre-

bui să se oprească aici!
MApN ar trebui să preia de
la autoritățile locale fiecare
brazdă de pământ pe care
s-au aflat monumente, bus-
turi, inscripții ale ființei noas-
tre istorice, simboluri pe
care maghiarimea politică
locală le-a înlăturat pentru a
așeza alte inscripții, busturi

și monumente. Ba, ar putea
iniția și o comisie de lucru
cu departamentele de la
Cultură și Cultul Eroilor pen-
tru a fi verificate, 
din perspectiva respectării
legalității juridice dar mai
ales a justificării istorice,
toate „simbolurile” maghiare
care au fost împunse prin
falsuri grotești în sfântul
pământ al țării. Pentru că
numai așa putem îndepărta,
la rândul nostru, toate bus-
turile și chipurile cu fețe de
iuda ale criminalilor de
sorginte hortystă care au
împânzit Ardealul.

Și nu trebuie să ne
lăsăm păcăliți de smerenia
de o clipă afișată de Kele-
men Hunor! Care și-a cerut
scuze pentru faptul că poate
a exagerat un pic când a
vorbit, în sens acuzator, de-
spre „adevărata față a
României” pentru curajul de
a fi protestat prin ființa

fiecărui tricolor adus la
Valea Uzului. Pentru că
starea „de facto” a
maghiarimii politice de la noi
este aceea de a acuza. De
a jigni, de a ironiza, de a ne
lua peste picior. Or, când un
lider al aceșteia își cere
scuze este ceva în
neregulă. Fie când tace
prea multă vreme, fără a-și
manifesta  aroganțele în
mod public, fie când, cum a
făcut-o acum, pentru întâia
oară în trei decenii!, își cere
scuze.

Desigur, se prea
poate ca politicianul să fi re-

alizat că a mers prea de-
parte, jignind într-o dispută
dintr-un context mult prea
apropiat de gravele fraude
în favoarea UDMR de la eu-
roparlamentare. Și ar fi mult
mai bine să tempereze lu-
crurile, să nu nască dinspre
românii insultați ceva plân-
geri penale și solicitări de
anchetare a modului în care
UDMR a trecut pragul elec-
toral. Pentru că la ce
putoare ar putea ieși de
acolo nu le-ar ajunge toată
apa Dunării să se mai spele.

Dar dincolo, de toate
acestea „scuze”, în ex-
tremis, venite dinspre
maghiarimea politică, Minis-
terul Apărării Naționale nu
trebuie să dea un pas
înapoi. Și nu trebuie să
cadă la „învoieli”… A pus
arma îndreptării unor erori,
lipsă de reacții, nepăsări ale
clasei politice de până acum
la picior, trebuie să meargă
mai departe! Toate cimitirele
militare trebuie preluate la
minister! Și nu este „o
naționalizare”, pentru că se
transferă din proprietatea
statului tot în proprietatea
statului, dar poate fi o 
primă bordură în calea
enclavizării. Pentru că, lip-
site de anumite competențe,
autoritățile locale maghiare
nu prea vor mai avea cum
să țină „aprinse” focurile de

veghe secuiască, nu prea
vor mai avea pe unde să
atârne cârpele secuiești ori
steagurile Ungariei Mari.

Și avem, nu doar
dreptul istoric, ci și obligația
morală față de înaintași, de
a readuce țara măcar la
nivelul de prezență, faptică
și prin simboluri, a ființei
naționale de la plecarea în
Panteon a Eroilor noștri.
Putem începe acum,
„militărește”, prin preluarea
fiecărei brazde de pământ
din cimitire, al fiecărei palme
de țarină de sub monu-
mentele făuririi noastre,
pentru a repune Adevărul
Istoric în drepturi. Apoi, ur-
mând modelul unor state
care știu să își elogieze
eroii, punând mai presus de
interesele politice de
conjunctură, respectul și
onorul pe care aceștia îl
merită, putem avea și noi
ostași care să stea, într-o
gardă de onor continuă, la
morminte și monumente,
lângă crucile, troițele și bus-
turile României noastre. Ar fi
oricum un ceremonial oma-
gial mult prea mic față de
ceea ce ar merita, clipă de
clipă, Eroii Neamului Româ-
nesc, dar ar fi un început al
întoarcerii spre normalitate.

●

Ne plângem...Ne plângem...

Teodor

Palade

NNe plângem că ni se
fură țara. Nu este zi în care, la
televizor, în presă, pe bloguri
sau în publicațiile online,
cineva să nu jelească România
căzută pradă în mâna jefuito-
rilor. N-o să obosesc s-o spun:
România nu a fost vânată ca o
pradă. României nu i-au fost
răpiți copii și nu a fost obligată
să-i răscumpere cedându-și
bogățiile. România nu a fost
cucerită prin luptă armată și nu
i s-a impus să plătească
despăgubiri de război. Reali-
tatea este că România a fost
predată de bunăvoie
jecmănitorilor de azi, cu tot ce
are ea mai bun! În mai puțin de
30 de ani România a fost
deposedată, cu contribuția
voluntară, entuziastă și
exclusivă a noastră, a
românilor, de 821 întreprinderi
având fiecare între 1000 și
10.000 de angajați și au fost
rase de pe fața pământului, de
același avânt voluntar, alte
câteva mii de unități comer-
ciale de mai mici dimensiuni.
Nu s-a pus nimic in loc. Nimic
românesc! Acum, rămași
numai în izmene, arătăm cu
degetul tremurând de in-
dignare înspre toate zările
lumii, indicând tâlhari. Orbi,
deși ne sufocă prin prezența
lor copleșitoare, nu-i vedem
râzându-ne în nas pe
vânzătorii de țară autohtoni, în-

floritori pecuniar și cu averi im-
posibil de contabilizat. Ei se
plimbă liberi și fericiți în auto-
mobile de lux plătite din banii
noștri, sunt onorați de noi ( cei
care îi cunoștem atât de bine!)
ca fiind politicieni de marcă și,
mândri de statutul lor de elite
naționale, se înghesuie să ne
dea lecții de democrație de pe
ecranele televizoarelor. Timp
de trei decenii am fost
„păstoriți„ de patru președinți.
Fiecare de o altă culoare
politică. Fiecare cu o educație
și un trecut diferite. Dar, toți, ca
frații buni, la fel de ploconiți în
fața „hoților” de azi, la fel de jal-
nici în comportament, la fel de
neromâni în simțire.

Primul, în dorința
disperată de a arăta cât de tare
a rupt-o cu comunismul care îl
făcuse om, stăpânit de im-
boldul de a demonstra cât de
mult a schimbat crezul
democrației socialiste cu lu-
mina purificatoare a
democrației occidentale, a de-
schis larg porțile țării și a invitat
rapacii misionari ai coaptei
democrații apusene, sosiți aici
cu duiumul, să ne schimbe
pentru veșnicie din sălbăticiuni
roșii în mielușei azurii pro eu-
ropeni și euroatlantici. Cum
firea omului este îndărătnică,
au început cu metamorfozarea
„mormanului de fiare vechi” (la
ridicarea căruia în picioare
contribuisem cu sudoarea
noastră) în teancuri de foșnitori
verzi pentru îndestularea
buzunarele proprii și pentru
umplerea largilor pungi ale

ciracilor români ce se între-
ceau ca la Olimpiadă să le
ofere lor țara pentru sacrificare.
Ce a rămas după el? O Româ-
nia sfâșiată, sângerând încă,
dezorientată, condusă în orb
de eșalonul doi al foștilor dem-
nitari comuniști alungați,
jecmănită îngrozitor și mult mai
singură în jungla nemiloasă
bântuită de interesele celor
care își construiseră imperii pe
rămășițele unor state aflate în
situații asemănătoare nouă.

Al doilea, un intelec-
tual ce abia ieșise din lumea
pietrelor sale, sfios, nu a fost
capabil să oprească valul inte-
rior distrugător. Între altele, el a
schimbat în ură bunele relații
cu vecinii sârbi. Prin ploconire
politică a facilitat piloților mili-
tari americani uciderea a mii și
mii de sârbi nevinovați. Am
ajuns astfel, pentru un lung șir
de generații, dușmanii de
neiertat ai Serbiei. Tot el a
cedat Ucrainei, fără nicio pre-
siune internă sau externă, in-
capabil să înțeleagă la
adevărata lor dimensiune grav-
itatea faptelor sale, teritorii
românești strămășești
împreună cu toate bogățiile
prezente, împreună cu toți
românii trăitori acolo de
veacuri. „În 1997, pentru prima
dată de la constituirea
României Mari, un guvern
român a cedat părți ale teritori-
ului național fără a fi amenințat
cu agresiunea (ca în 1940),
sau fără a se găsi sub pre-
siunea ocupantului străin (ca în
1944 și 1947). Opinia publică

românească nu a perceput di-
mensiunea dramatică a eveni-
mentului”, scria atunci
regretatul istoric Florin Con-
stantiniu. Ce ne-a rămas după
acest președinte? O Românie
mai mică, mai supusă, mai
săracă în prieteni, cu mai
puține bogății și vulnerabilă ca
niciodată înainte.

Al treilea, ales de noi
cu o ușurință condamnabilă,
era doar un șmecheraș bișnițar
de blugi contrafăcuți, un minci-
nos notoriu și un politician cu
un tupeu ce l-ar fi rușinat și pe
Scaraoțchi. El a adâncit dra-
matic dezastrul economic după
ce, cu puțin timp înainte,
făcuse nevăzută a patra flotă
comercială a Europei (311
nave sub pavilon românesc
între care 82 de pescuit
oceanic, plus încă 90 vapoare
aflate în stadii avansate de
construcție!) Prin  firea sa
conflictuală a elaborat și apli-
cat un plan sinistru de
dușmănire între  membrii
societății, vrajbă  care ne
chinuie și azi. A vândut tot ce
s-a putut vinde, a manevrat în
interesul său și al familiei sale
tot ce se putea manevra, a
mințit pe toată lumea, s-a
răzbunat crunt pe toți oponenții
săi folosind ca armă justiția pe
care, cu ajutorul serviciilor se-
crete, o supusese. S-a
răzbunat, prin măsuri coerci-
tive, inclusiv pe poporul care la
un moment dat nu l-a mai putut
răbda. Ce a rămas după el? A
rămas ideea că se poate fura,
minți și complota fără a plăti,

fără consecințe personale. A
rămas o Românie fără flotă
comercială (România nu mai
are nici măcar o singură navă
comercială sub pavilion pro-
priu!), o Românie învrăjbită, cu
justiția complet aservită politic-
ului. A rămas spectrul unui
”președinte jucător” doar în in-
teres propriu și, pentru mulți
dintre români, a rămas regretul
că un asemenea specimen a
putut ajunge președinte al țării
și prin contribuția lor.

Al patrulea și totodată
actualul președinte nu are nici
experiența politică a primului,
nici statutul de intelectual a
celui de al doilea și nici abili-
tatea de șarpe veninos a celui
de al treilea. El are altceva,
mult mai valoros. El are un
nume de neamț! Pe deasupra,
e stăpânit de o încăpățânarea
specific teutonă indiferent dacă
ceea ce și-a pus în minte este
viabil ori ba. Își arogă un aer de
superioritate de nimic justificat,
alimentat fiind de credința,
ușor patologică, că merită a fi
cu mult mai mult decât un sim-
plu președinte (doar că, actu-
ala Constituție nu-l slujește pe
măsura valorii sale!). Pe lângă
cei patru, lungi cohorte de
oportuniști, de „preferați” în
sensul medieval al cuvântului,
de lingăi și pupincuriști, femei
și bărbați deopotrivă, s-au
îngrămădit pentru a vinde rapid
și ieftin tot ce mai păstrase o
oarecare valoare în țară. 

●


