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„M-am regăsit! 

Ce dor îmi era de mine!.”

- Al. Vlahuță
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Nu veți avea scăpare! Nu când va fi să vină rostulNu veți avea scăpare! Nu când va fi să vină rostul
pentru care toate aceste lucruri ne-au fost impuse!…pentru care toate aceste lucruri ne-au fost impuse!…

Cezar Adonis

Mihalache

CCum ar fi arătat lu-
crurile dacă această epidemie
s-ar fi petrecut la începutul
anilor ’90?… Cum am fi arătat
noi? Cum am fi reacționat dacă
un „brateș” cu cercel în ureche
ne-ar fi zvonit la tâmple marile
dispariții pe cap și caz de in-
fectat?… Și, mai ales, cum ar
fi arătat restricțiile pe care 
le-ar fi impus autoritățile și
guvernanții anomiei de
atunci?… Mai ales că diferența
față de starea de „nonlegis” a
acelor ani nu e așa mare;
atunci nu mai aveam legi, dar
avem suficientă intuiție și crez
pentru a merge mai departe,
convinși fiind de binele ce
urma să vină, azi avem legi,
dar ne-am atârnat încrederea,
optimismul, voința, dorințele pe
post de zale de ocnași ai
(ne)democrației. Și doar
suspinăm, când și când, după
felul nostru a de a fi știut să fim
mai neatârnați în pușcăria
cenușie acelor vremuri decât
suntem acum, ca deținuți cu
norme de libertate…

Ar fi îndrăznit să vină
cineva în acele timpuri, când
nu exista presă „de internet”,
să salte chioșcurile de ziare
pentru a limita „dezinformările”
(și o dată cu ele și revoltele,
revoluțiile, eliberările)? Ar fi
avut curajul să facă asta unor
tineri, frumoși și nebuni, ce au
stat cu piepturile goale în fața
gloanțelor lui Decembrie, și nu
s-au cumințit prin case, în izo-
larea iliesciană, nici măcar
după ce au fost alergați și
bătuți de apărătorii puterii de
mai târziu? I-am fi văzut oare
pe revoluționari, cei adevărați,
smulgându-și de pe brațe co-
cardele tricolore pentru a-și
face din ele botnițe-măști?

Da, nu mai suntem cei
ce atunci… Am îmbătrânit, en-
tuziasmul și inconștiența au
dispărut sub lespezile de nea-
junsuri, de lipsuri, de frici, de
abandonuri, dar și de lașități…
Și da, tinerii de astăzi nu sunt
nici ei aidoma acelei generați…
Dar nu este vina lor că nu pun
acele întrebări pe care noi nici
nu mai avem curajul nici măcar
să le mijim într-un gând
crispat… Cât despre noi? 
Noi, ăștia încărunțiți în
neînțelepciune, nu suntem de
fapt nici măcar pe sfertul celor
de vârsta noastră, nu din Occi-
dent, ci din țările Est-Europene
care și-au smuls o dată cu noi
lanțurile…

Se termină starea de
urgență și nu am primit
răspunsurile actelor de exces,
de „zel”, de abuzuri, pe care le-
au săvârșit autoritățile și
„brațele” lor.

Nu știm încă de ce au
fost închise atâtea „site” -uri.
Nu avem o listă oficială a aces-
tora… Și nu pentru că
guvernanții nu ar putea să le
numere, se vede că se pricep,
după cum au numărat morții
din pandemie (morții pan-
demiei, nu morții virusului…), ci
pentru că ar fi obligate să tran-
scrie, ca la decedații fiecărei
zile, și cauza „principală” (în
cazul de față, lezarea
adevărului, „adevărul” în forma
văzută și definită de autorități),
dar ar trebui trecute și
„comorbiditățile”… Iar aici ar fi
o mare problemă, trebuind să
demonstreze că acele „site” -
uri (de nonpresă, în majoritatea
lor) au generat minciuni, „fake
news” -uri ce au avut urmări di-
recte și palpabile.

Ce „atârnă” însă mai
greu la nivel de conștiință?
Acel nevinovat ce și-a luat
viața pentru că a fost amendat,
iată, abuziv, cel puțin la nivel
de cuantum, sau cel dezinfor-
mat care a trecut oricum la un
alt „site”?

Nu ni se spun aceste
lucruri. Deși așa ar fi fost nor-
mal: Decedatul de presă (sau
non presă, numit și, generic,
„decedat de media”), cu
numărul „x”, a adus prejudicii
grave corpului sănătos al
societății prin următoarele
fapte și scrieri!… Și trebuia ple-
cat, înainte de toate, de la ra-
portarea impactului real al unui
„site” asupra cititorilor. Prin
numărul de cititori unici și, mai
ales, gradul de notorietate.
Pentru că „site” -urile respec-
tive, dejecții ori nu, doar cititorii
pot aprecia (și întotdeauna vor
fi mai inteligenți decât cerberii
de cenzură ai oricărei puteri;
ăștia își schimbă oricând fu-
larul galben cu șapca roșie, și
viceversa, pentru că așa este
istoria nesancționată) își aveau
cititorii lor. Aveau partea lor de
lume, restrânsă, în care, noi,
ceilalți, considerați parte a pre-
sei normale, firești (dar iarăși,
cine suntem noi să definim nor-
malul din anormalitate și anor-
malul din normalitate?!) nu
aveam oricum loc.

Nu ni s-a spus nici o
clipă că „site” -urile respective
ar fi făcut expedieri de emailuri
abuzive, ar fi agresat căsuțele
de lectură ale cititorilor virtuali
cu materialele lor de dezinfor-
mare. Dacă ar fi făcut așa
ceva, încălcând și norme-
le GDRP, și, într-adevăr,
dovedindu-se și mijloace de in-
toxicare/manipulare active, prin
expedițiile tip „spam” a unor
mesaje focar de dejecții și
„fake news” -uri, ar fi existat un
motiv. Dar aceste „site” -uri
erau „ferestre” accesate ele de
către cititori. Și de aici o mare
problemă pentru cei ce au luat

aceste decizii de „correctness”
(news) impus… Pentru că, prin
închiderea lor, nu au tăiat un
presupus rău de la rădăcină, ci
au strivit un drept fundamental
al cititorului.

Și, chiar așa, cum ar fi
procedat oare aceeași putere
dacă aceste „site” -uri ar fi re-
devenit ceea ce au fost 
la începuturile interne-
tului, „cenușăresele” formatelor
tipărite ale ziarelor? Ce ar fi
făcut cerberii de cenzură dacă
„site” -urile deconectate de la
internet s-ar fi refugiat, nu în
alte formule web, cu același
conținut, autoclonat, ci în presa
scrisă? Dacă ar fi „ieșit” pe hâr-
tie, dacă ar fi scos tomuri îm-
potriva noii cenzuri? Am fi
asistat la aruncarea gazetelor
și cărților în foc, ca în secolul
trecut? Am fi privit pe ferestre
cum cenușa hârtiei nearse pe
de-a întregul se așează pe
rama geamurilor, așteptând
parcă să o strângem cu grijă
pentru a reface frânturi de
mesaje?

Și nici măcar răspuns
la existența ori nu a unor in-
truziuni „din afară” nu am
primit… Cu mici excepții, din
nou, „pe surse”, nu avem nici
un minim reper vizând anumite
atacuri la adresa securității
României dinspre Rusia, Un-
garia, China… Și dacă așa
ceva a existat, cât a reprezen-
tat ca pondere, ca număr de
cititori, ca notorietate și, mai
ales, grad de influență? Câte
„site” -uri din cele 400-500 în-
chise au fost ariergarda 
unor atacuri la securitatea
națională? Pentru că astfel de
atacuri (informatice, logistice,
de influențări sau chiar
schimbări de paradigme) tre-
buie să apară în actele de
urmărire penală, fiind 
vorba de subminarea
siguranței naționale, nu?… Or,
dacă nu avem nici o urmărire
penală demarată, despre ce
vorbim?

Urmează „Starea de
alertă”… Întrebarea este: ce
facem noi? (Ce vor 
face autoritățile este 
pevizibil, pregătindu-și mapele,
„dovezile”, aidoma tovarășilor
de ieri, și cei de azi, nu?!). Dar
noi? Vom vegeta în continuare,
așteptând mirobolanta între-
deschidere a unor ușițe de
către putere, prin care să
ciugulim și noi, nu aripi de lib-
ertate, ci măcar câțiva fulgi?
Pentru că, în fond, dacă tot ne-
am schimbat, ne-am dizolvat,
ne-am aliniat, ne-am pierdut și
măreția și minima bravadă a
anilor ’90, lucrurile nu mai
contează, nu?… Și acceptăm
pe mai departe postura
noastră de veșnici abuzați și
pe ce a lor, de abuzatori…

●

Bolnavii de putere Bolnavii de putere 
și influența planetarăși influența planetară

George

Petrovai

ÎÎn opusculul Jurnal
filosofic (Editura Humanitas,
București, 1990), gânditorul
Constantin Noica are două
memorabile reflecții/anamneze
(augustiniana „E în noi ceva
mai adânc decât noi înșine” și
admirabila spusă românească
„Banul te neodihnește”), care
nu numai că îndeamnă la o mai
profundă cugetare pe tot citi-
torul cu scaun la cap, dar chiar
constituie punctul de plecare
întru analiza isteriei provocată
printre pământeni de
năbădiosul Covid-19. Totul
(sau, mă rog, aproape totul) în
lumea asta supracarnală se
orânduiește după catastrafola
logică a pragmatismului, omul –
potrivit definiției aristotelice –
fiind un animal social și sociabil,
de unde rezultă cu necesitate
că nu poate să aibă decât câr-
muitorii (politici, economici, cul-
tural-identitari etc.) pe care-i
merită. De altminteri, nu ne face
cunoscut F.M.Dostoievski prin
„gura” marelui inchizitor din
celebrul roman Frații Karama-
zov, ceea ce înseamnă cu
aproape un veac și jumătate în
urmă, că libertatea și personal-
itatea pot, ba chiar trebuie să fie
anihilate prin „miracol, taină și
autoritate”?… Acum, se știe
prea bine că guvernul mondial
din umbră și Grupul Bilderberg,
vârful de lance al păpușarilor
planetari, n-are nimic de-a face
cu miracolul (în cartea Proto-
coalele înțelepților Sionului stă
scris negru pe alb că la
președinția statelor sunt împinși
„oameni care au pete în trecu-
tul lor”, că „Scopul nostru este
puterea”, dar – potrivit Proto-
colului V – nu o putere oare-
care, ci Guvernământul
Suprem, și că adevărații
conducători ai francmasoneriei
vor reduce treptat drepturile și
libertățile, apoi vor suprima
Constituțiile, deoarece „Progre-
sul, ca o idee greșită, servește
la întunecarea adevărului, pen-
tru ca nimeni să nu-l cunoască
în afară de noi, aleșii lui Dum-
nezeu, păzitorii lui”), locul mira-
colului fiind luat în actualele
politici globaliste de dictatul cu
iz satanisto-demonocratic.

În schimb, taina și au-
toritatea dețin o atare pondere
în „activitatea” păpușarilor mon-
diali, încât se știu foarte puține
lucruri precise despre întâlnirile
lor ultrasecrete (de pildă, din
Grupul Bilderberg fac parte
„cam 180 de personalități
politice, culturale, economice,
universitare, ce se întâlnesc în
fiecare an în luna mai, alternativ
în Europa și America”) întru
elaborarea planurilor de totală
dominație economico-financiară

și control populațional prin
metode contraceptive, avorturi,
foamete (în fiecare oră 
mor de foame circa 
400 de pământeni!), 
alimente chimizate, medica-
mente contrafăcute și boli/pan-
demii provocate cu ajutorul
agenților patogeni de felul coro-
navirusului (de reținut că 
boala provocată de acest
„înspăimântător” virus este o
formă de gripă mai puțin letală
ca gripa obișnuită!), pe care –
cică – tot ei, gardienii planetari
ai omenirii (alde sinistrul „fi-
lantrop” Bill Gates și ciracii săi
din nevrednica Organizație
Mondială a Sănătății – dr.
Michael J. Ryan, directorul ex-
ecutiv al acestui organism, dr.
Alexandru Rafila, reprezentant
OMS etc.) vor să o pună cu
botul pe labe (!) prin obligatoriile
și incertele vaccinuri pe care
atotputernicul șnapan american
le produce în momentul de față
în cele șapte fabrici finanțate de
el, proiect susținut cu zel anti-
democratic (statul va decide în
continuare într-o chestiune
care-l privește strict pe
cetățean?) și integral antiuman.

Dar iată câteva mostre
elocvente din antiumana
concepție politico-eugenică a
atotputernicilor demonocrați din
zilele noastre:  „Pământul e bol-
nav de cancer, iar cancerul sunt
oamenii” (Marton Lambert, for-
mator în cadrul Fundației Rock-
efeller); „În scopul de-a stabiliza
populația lumii, trebuie să
eliminăm 350.000 de oameni
pe zi” (Jacques Cousteau, ex-
plorator și reprezentant UN-
ESCO);  „Reduceți populația cu
90 la sută, iar apoi nu vor mai fi
suficienți oameni pentru a face
atât de multe daune ecologice”
(Mihail Gorbaciov, ultimul
președinte al fostului URSS);
„Depopularea ar trebui să fie
cea mai mare prioritate față de
lumea a treia”; „Persoanele în
vârstă sunt consumatori inutili”;
„Populația lumii trebuie redusă
cu 50 la sută” (Henry Kissinger,
membru al Grupului Bilder-
berg);  „Tot ce avem nevoie este
o criză majoră credibilă și
națiunile vor accepta Noua Or-
dine Mondială” (David Rocke-
feller); f) „Nimeni nu va intra în
Noua Ordine Mondială decât în
cazul în care el sau ea va face o
promisiune pentru a se închina
lui Lucifer” (David Spangler, di-
rector ONU pentru Inițiative
planetare și unul dintre fonda-
torii curentului New Age);
„Dacă m-aș reîncarna, aș dori
să revin pe pământ ca un virus
ucigaș, care să reducă
populația umană” (prințul Philip,
soțul reginei Ecaterina a II-a a
Marii Britanii).

●
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Periculoșii bătrâni…Periculoșii bătrâni…

Ioan Aurel

Pop

CCu mai bine de
două secole în urmă, pe
când desfășura campania
din Egipt, Napoleon (pe
atunci el era doar generalul
Bonaparte) a decis, în fața
mamelucilor și a unei
situații-limită, să aplice o
tactică de apărare de tip cir-
cular, cu valorile puse la mi-
jloc și cu militarii francezi
desfășurați pe lungimea
cercului. Se zice că atunci
viitorul împărat ar fi dat un
ordin memorabil, care nu a
sunat bine deloc: „Măgarii și
savanții la mijloc!”. Asta
însemna să fie protejate
aceste două categorii de
ființe (adevărate valori) prin
așezarea lor cât mai de-
parte de primejdie. Nu era
rău, ci era bine pentru că
savanții nu erau asimilați cu
măgarii, decât din punctul
de vedere al utilității lor. Din-
colo de glumă, măgarii erau
de neprețuit pentru că erau
cei mai buni cărăuși, iar
savanții erau indispensabili
pentru descifrarea comorilor
istorice ale Egiptului, inclu-
siv a scrierii hieroglifice. Am-
bele categorii și-au făcut
datoria, fapt pentru care
Parisul s-a ales cu obelis-
curi egiptene jefuite și
cărate cu greu, iar umani-
tatea cu mesaje în clar de-
spre o lume căreia îi
datorăm, între altele,
civilizația greco-romană, din
care se trage civilizația
noastră modernă și
contemporană.

Unii au înțeles
astăzi, tot într-o situație-
limită, dar fără umorul lui
Napoleon, să-i pună alături
de protejații „măgari și
savanți” și pe bătrâni, și tot
cu intenția benefică de
apărare. Pandemia aceasta
este o nenorocire cum nu s-
a mai întâmplat una la fel în
istoria celor vreo 80-90 de
ani recenți (adică timp de
trei generații). Planeta, de la
Al Doilea Război Mondial
încoace, a trăit (în mare
parte din Europa, America,
Asia, Australia) multe
decenii liniștite, prospere și
chiar pline de răsfăț pe ici,
pe colo. Criza declanșată
de această boală și de nu-
meroasele cazne și morți
pricinuite de ea a trezit în
oameni și lupta feroce pen-
tru existență. Modul de a
gândi „politicește corect” –
criticat, pe bună dreptate, în
multe privințe – a fost în-
locuit uneori cu o gândire
pragmatică, de genul
„scapă cine poate”. Evident,
nu se spune asta în mod di-
rect. Noi trăim într-un conti-
nent numit Europa, unde

sedimentările de civilizații
una peste alta sunt ca
sendvișurile cu multe stra-
turi, spre care ne lăcomim
uneori. Această evoluție ne-
a obișnuit cu un anumit rafi-
nament al comunicării, cu
disimularea minciunii, cu as-
cunderea relelor intenții, cu
ademeniri înșelătoare. 

De exemplu, acum,
în mijlocul acestui morb
(care ne distruge, în oare-
care măsură, nu numai vieți,
ci ne întunecă și judecata
limpede), unor conducători
ai noștri – inclusiv de la
nivelul cel mai înalt al Uniu-
nii Europene – le-a cășunat
pe bătrâni. Natural, istoricii
știu că bătrânii au fost țapi
ispășitori, de la Socrate în-
coace, în multe perioade is-
torice și în multe comunități
declarate civilizate. Ce să
faci cu unii neputincioși și
socotiți inutili, care-ți
complică viața de pomană,
când viețile tinerilor sunt în
pericol? Ba, acești expirați
mai cer și de mâncare, mai
au pretenția să primească și
medicamente scumpe, mai
îndrăznesc – acum, când
ambulanțele nu prididesc cu
tinerii și cu cei activi – să
sune la 112 și să clameze
că au febră sau tușesc?
Dar, în fine, astea s-ar mai
putea suporta, pentru că
societățile europene au încă
resurse, deopotrivă ali-
mentare și medicale. Mai
gravă pentru locuitorii grăbiți
ai planetei este însă
sâcâiala acestor bătrâni,
pretenția lor de a fi activi,
dorința de a umbla pe străzi
precum ceilalți oameni, de a
merge la piață, la supermar-
ket etc. Insuportabile sunt
plângerile lor neîncetate,
lamentările lor, repetarea
acelorași lucruri din viața lor
trecută și chiar sfaturile pe
care le dau fără să le fie
cerute.

În vremuri normale,
acești bătrâni nu erau, însă,
întotdeauna de lepădat. Își
îngrijeau constant nepoții,
pe care îi hrăneau, îi
răsfățau așa cum numai
bunicii pot și știu, îi duceau
în parc la joacă și reușeau
să-i lase liberi din când în
când pe părinții acestor
nepoți. Ba, de multe ori,
acești bătrâni aduceau peri-
odic mâncare gătită, în lipsa
activilor casei și o lăsau în
frigider, încât, la venirea
acasă, tinerii se puteau în-
frupta „ca la mama acasă”.
Mai mult, unii dintre acești
pensionari scoteau din
economiile lor de o viață
sume de bani pentru tineri,
pentru nevoile lor, le dădeau
maturilor casele lor (și se
mutau ei în spații mici, chiar
meschine, „că doar noi ne-
am trăit traiul”). Sigur, tot

pisălogi erau, tremurau din
când în când ori șchiopătau,
când veneau spre noi aduși
de spate, dar purtau cu sine
și avantaje care nu erau
deloc minore. Nici atunci nu
erau tocmai răsfățați de
lume, pentru că lumea lor
trecuse. Mai auzeai pe la
câte o televiziune că „un
bătrân de 60 de ani a fost
surprins de un automobil pe
trecerea de pietoni, pentru
că nu s-a asigurat” și
simțeai în vocea crainicului
(mustind de tinerețe și de
sănătate) un năduf abia
reținut, de genul: „Ce-o mai
fi căutat și moșulică ăsta
prin oraș, când îl căuta
moartea pe-acasă?”. 

Tot pe la noi, prin
mioritica noastră lume
originală, mai erau, după
1989, și alte reproșuri la
adresa bătrânilor. Vedeai
des tineri imberbi, plini de
zel, activi și atoate-
știutori care condamnau
„nesimțirea” celor care au
trăit sub comunism, care s-
au ghiftuit sub comunism,
care au construit comunis-
mul și care mai voiau să și
trăiască în continuare, să
muncească, să făurească o
lume democratică. Să ne
amintim că avem acum în
România tineri de 30-40 de
ani care nu știu deloc, pe
viu, ce a fost comunismul.
Unii nu înțeleg încă nimic
din lumea asta și condamnă
generația celor de 60-70 de
ani pentru simplul fapt că a
îndrăznit să trăiască sub co-
munism, că și-a ales, din
toată istoria asta lungă și
mare, tocmai „epoca de aur”
ca să ființeze. Bătrânii,
aceste „relicve decrepite” –
cum zicea nonșalant un co-
municator nu demult – sunt
afectate și chiar infectate de
comunism și nu prezintă
nicio încredere. Sigur,
asemenea judecăți nu erau
tocmai curente și nu erau
rostite Urbi et Orbi mereu și
cu voce tare, dar răzbăteau
din când în când. Le cen-
zura bunul simț și nevoia de
bătrâni, care erau, pentru
unii, un rău, dar „un rău
necesar”. Societatea prea
activă, maturii prea ocupați,
goana după câștig material
cât mai mare, obținut din
câte două-trei slujbe (azi
joburi) concomitente, îi
făcea, oarecum, indispens-
abili pe bătrâni.

Dar acum, când
stăm cu toții acasă, ce să
mai faci cu acești „paraziți”?
Au nevoie de mâncare, de
medicamente, de com-
panie, de stat la o poveste
și nu „produc” nimic în
schimb! Ba mai au și
neobrăzarea să se
îmbolnăvească – ceea ce ar
putea să fie treaba lor – și

să și răspândească boala –
ceea ce e treaba tuturor.
Dacă s-ar îmbolnăvi doar ei
între ei, dacă și-ar da boala
numai unul altuia, ar mai fi
cumva, dar ei dau virusul
tinerilor și copiilor, ceea ce
este de-a dreptul revoltător.
De câte ori îi vezi pe stradă
sau oriunde în afara casei
lor, parcă umblă intenționat
cu panere pline de covid-19,
ca să strice cheful și viața
oamenilor folositori de pe
lumea asta, să-i infecteze și
să-i distrugă. 

Sigur că sunt și
excepții între bătrâni, de ex-
emplu bătrânii politicieni. Ei
pot umbla liber pe afară și
pe dinăuntru, pe oriunde,
pentru că ne conduc și ce
ne-am face fără indicațiile
lor! Nu-i evoc aici doar pe
politicienii bătrâni români (și
nu le dau numele, fiindcă ei
s-ar putea simți ofensați și
m-ar putea dojeni), dar îi
spun concret pe câțiva din
cei mondiali și europeni
(pentru că lor, oricum, nu le
prea pasă de noi, rudele
sărace). 

Să-l luăm, de pildă,
pe președintele Donald
Trump, care (născut în
1946) are, deci, 74 de ani și
care se încăpățânează să
fie președintele celei mai
importante națiuni din lume,
cum o spune el însuși,
mereu. Ba, ilustrul
președinte american a
îndrăznit ca, aproape expi-
rat fiind, să aibă, la vârsta
de 60 de ani, chiar și un
copil. Să-l luăm și pe dom-
nul Jean Claude Junker
(născut în 1954), care are
66 de ani și care, deși plin
de boli, a condus Uniunea
Europeană până de curând.
Poate că el, totuși, stă acum
mai mult în casa lui
modestă. E de amintit chiar
cazul doamnei Ursula von
der Leyen care, cu toată
particula ei de noblețe din
nume, nu este nemuritoare.
Domnia sa are 62 de ani
(fiind născută în 1958) și ne-
a avertizat senin, de curând,
că „este posibil ca per-
soanele în vârstă să fie izo-
late până la sfârșitul anului”,
în vreme ce „copiii și tinerii
se vor bucura de mai multă
libertate”. Cer scuze pentru
devoalarea vârstei unei
doamne, dar era nevoie
pentru demonstrație. 

Să notăm
delicatețea traducătorului
acestui text în românește,
care nu a redat „elderly peo-
ple” prin „bătrâni” ori prin
„oameni bătrâni”, ci prin
„persoane în vârstă”. Prin
urmare, „persoanele în
vârstă” vor sta în izolare
încă aproape un an, în
vreme ce animalele de com-
panie vor fi plimbate liber,

chiar dacă ele mișună și
mușină prin microbii și
virușii din praful străzilor și
chiar dacă nu s-a demon-
strat deloc că nu sunt și ele
purtătoare ale ucigașului
virus. Ba, animalele de
companie pot să se bucure
de libertate, deși se spune
că acest teribil morb ar veni
chiar de la animale (nu de la
cele de companie, deși nu
putem să știm ce fel de ani-
male au mai ajuns să fie
acum „de companie”). De-
parte de mine gândul să cer
îngrădirea libertății ani-
malelor, dar ce facem cu oa-
menii, pentru că și bătrânii
sunt oameni? Aș cere timid
să fie bătrânii asimilați, pe
lângă „măgari și savanți”, și
cu aceste fericite animale
care au dreptul la libertate.

Dorința aceasta
răsună deocamdată în
deșert. Decidenții țării și ai
lumii, care au nevoie de vo-
turi nu peste mult timp,
invocă grija lor sinceră și
dezinteresată pentru binele
social, dar nu s-ar da în
lături să-i izoleze pe bătrâni
pentru toată viața. Treaba
asta – suntem asigurați – le-
ar face și lor, bătrânilor,
bine. În izolare, bătrânii s-ar
plictisi, ar muri de inimă rea
ori s-ar îmbolnăvi între ei și
le-ar face bine și celorlalți,
care s-ar simți în siguranță,
s-ar vindeca definitiv și nu
și-ar mai pierde vremea cu
cai verzi pe pereți. Doar nu
se propune ca bătrânii să fie
gazați, împușcați, aruncați
în prăpăstii, cum au făcut
alți decidenți din alte epoci
și locuri, însă nu de pe
Marte, ci de aici de pe
Pământ. Se decide, în chip
umanitar, să fie împiedicați
bătrânii să se miște liber,
ceea ce ar fi un privilegiu de
pe urma căruia ar muri sin-
guri. 

Dar asta nu se mai
spune, că nu dă bine și nici
nu este bine să fie spus,
deoarece s-ar trezi unii nos-
talgici, slabi de inimă, miloși
să sară în apărarea acestor
oamenii inutili. Nu este un
scenariu de George Orwell,
dar ar putea să fie, dacă ar fi
fost scris cu talentul inim-
itabil al celebrului scriitor in-
vocat. Așa, e doar un gând
al unui istoric bătrân, care,
evident îți apără bătrânețea
sa și bătrânețea bătrânilor
în general.

- urmare în pagina a 4 a -
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Periculoșii bătrâni…Periculoșii bătrâni…

(continuare din pagina a 3 a)

SScenariul acesta
este unul imaginat și nu se
va întâmpla decât dacă ne
va lua Dumnezeu tuturor
mințile, pentru că societatea
este ca un corp. Unui corp,
dacă îi tai brațele nu poate
munci, dacă îi amputezi pi-
cioarele nu poate umbla,
dacă îi scoți plămânii nu
poate respira, dacă îi zbori
crierii nu poate gândi etc.

Să știți că unii dintre acești
gânditori extravaganți nu
sunt originali deloc. Au mai
fost confrați ai lor cu mintea
cât o nucă și dăruiți cu put-
ere, care au voit să exter-
mine copiii, alții care au
scos din joc maturii păcătoși
ca să-i păstreze pe copiii
inocenți (trimiși la moarte
sigură prin Cruciada copi-
ilor” din 1212), alții care au
vrut să izoleze sau să exter-
mine „rasele inferioare”, alții
care au vrut să-i ucidă pe
cei care nu credeau în zeii
„buni”, alții care i-au exter-
minat pe cei care gândeau
altminteri decât guvernanții
etc. Nici ideea că bătrânii
sunt inutili nu este nouă. Au
încercat mulți să o pro-
moveze și nu au câștigat
nimic. Comunitatea nu
poate trăi nici fără tineri, nici
fără maturi, nici fără copii și
nici fără bătrâni. Natural,
motivările cu grija față de
bătrânii contemporani sunt
insinuante, sunt ascunse,
sunt îmbrăcate în bune
intenții. Tot ceea ce se
gândește de către anumite
minți rătăcite este prezentat
frumos: personale în vârstă
au nevoie de protecție, iar
protecția înseamnă izolare,
restricții de circulație pe ani

în șir, ca să le prelungim
viața. De fapt, este teama
de boală, pe care,
pasămite, ar răspândi-o pri-
oritar bătrânii. Faptul este
nedovedit și judecata care-i
incumbă este falsă. Toți oa-
menii sunt sau pot să fie
purtători de virus și toți oa-
menii îl pot răspândi.
Bătrânii au un singur „avan-
taj”, anume sunt mai vulner-
abili, pentru că au și alte
afecțiuni. Această vulnera-
bilitate se răsfrânge, însă,

asupra lor, nu asupra altora.
Din câte am văzut, după
datele statistice prezentate,
cei mai mulți bolnavi de
această gripă au între 40 și
65-70 de ani și nu între 65 și
90 de ani. Prin urmare, ar fi
de așteptat să nu
distorsionăm lucrurile, să nu
ne punem numai pe noi la
adăpost și să nu dăm mereu
vina pe alții. Natural, este
nevoie de o anumită
disciplină, de ordine și de
restricții severe, dar discrim-
inarea bătrânilor (chiar și
când este, aparent pozitivă)
devine jignitoare, înjosi-
toare, rușinoasă. Haideți să-
i protejăm pe toți oamenii,
să nu-i lăsăm pe bolnavi (in-
clusiv pe bătrâni) să ia
boala și s-o răspândească,
să-i izolăm pe cei care au și
alte boli, favorizante (inclu-
siv pe bătrâni), să tratăm cu
grijă toate aceste boli (inclu-
siv ale bătrânilor). A le fixa
însă bătrânilor ore de ieșire
în lesă, a le construi țarcuri,
a-i despărți complet de
lume, de lumea lor, pe care
și ei au creat-o, este absurd.
Tinerii de azi vor deveni și ei
iremediabil și indubitabil
bătrâni. Nu ne mai
convingeți că bătrânețea
este o boală sau un handi-

cap, pentru că nu este. Iar
dacă pentru unii bătrâni este
așa, atunci nu au nevoie să
li se amintească mereu
asta, să li se spună ori sug-
ereze că sunt o povară.
Faptul că ei au ticuri verbale
și fizice, că sunt oropsiți și
umiliți de povara anilor și de
sacrificiile făcute de ei pen-
tru copii și nepoți, că au în ei
un frig sufletesc greu ca vis-
colul Siberiei este evident și
nu trebuie mereu reamintit.
Bătrânii știu ei și singuri, în

mod dureros, „ce e suta de
lei”, ce este suferința fizică,
ce este singurătatea, ce
este dorul de copii și de
nepoți. Nu vă mai chinuiți
să-i izolați, pentru că mulți
sunt izolați oricum, nu-și vor
mai îmbrățișa pe dragii lor
de departe, cozonacul nu va
mai avea acel miros unic de
Sfintele Paști iar drobul de
miel (dacă va mai fi) va fi
oricum fără gust în acest an.

Nu le mai spuneți
bătrânilor și nu ne mai
spuneți, obsedant, tuturor
că vom muri catastrofic, că
va veni al doilea val al epi-
demiei care va fi mai dur, că
starea de urgență va mai
dura o lună, că nimic nu va
mai fi ca odinioară. Lăsați
grija asta excesivă, că de
viața și de moartea noastră
se ocupă Dumnezeu și noi
înșine, după puterile noas-
tre omenești. Luați-ne cu
binișorul, fiți gentili și blânzi,
dați-ne termene mai scurte
pentru rău și mai lungi pen-
tru bine. Nu ar fi mai con-
structiv să ne puneți
câteodată în față și binele,
să alternați avertismentele
dure cu raze de speranță,
să insistați mai mult pe
vindecări, pe gânduri și
vorbe bune? Cu folosește

crearea de psihoze și de de-
presii, din moment nu avem
atâția psihologi ca să ne vin-
dece ori să ne aline? Este
drept că suntem în
Săptămâna Patimilor, dar
asta nu înseamnă că tre-
buie să fim supuși doar
pătimirilor.

Nicolae Iorga (1871-
1940) a fost ucis acum 80
de ani, după ce fusese
dascălul de românitate al tu-
turor regilor României.
Poate că și din pricina asta

a avut de la Cel de Sus
harul să-și știe clipa morții.
Astfel, cu o zi înainte de
„marea trecere”, a scris
poezia „Brad bătrân”. E bine
să ne-o reamintim acum:

Au fost tăind un brad
bătrân

Fiindcă făcea prea multă
umbră

Și-atuncea din pădurea
sumbră

Se auzi un glas păgân:

„O, voi, ce-n soare cald
trăiți

Și ați răpus strămoșul nos-
tru,

Să nu vă strice rostul
vostru,

De ce sunteți așa grăbiți?

În anii mulți cât el a fost,
De-a lungul ceasurilor

grele,
Supt paza crăcilor rebele

Mulți și-au aflat un
adăpost.

Moșneagul stând pe culme
drept

A fost la drum o călăuză
Și-n vremea aspră si

ursuză
El cu furtunile-a dat piept.

Folos aduse cât fu viu,

Ci mort acuma când se
duce,

Ce alta poate-a vă aduce,
Decât doar încă un

sicriu?!…”

Se duc bătrânii
oricum, fiindcă așa e datul
firii, dar, cât sunt pe lume, ei
ne dau poate și altceva
decât sfaturi. După moarte,
ce ne pot aduce decât sicrie
în plus, vorba lui Iorga? Să
presupunem măcar că,
trecând prin mai multe
situații-limită decât noi, ei au
și niscaiva soluții pentru
chinul prin care trecem, să
credem că ne lămuresc cât
de importante sunt în comu-
nitate iubirea și jocul, din
moment ce – cum ne spune
în zadar Lucan Blaga – iu-
birea și jocul lor e-
nțelepciunea. Bătrânii sunt
(încă) oameni ca toți oa-
menii. Acum sunt și ei
primejduiți de molimă, dar
nu sunt periculoși. Nu-i mai
„protejați” peste măsură,
fiindcă le striviți umanitatea
și le pătați demnitatea.
Omenia nu le-o puteți dis-
truge și nici păta, deoarece
o au din belșug și o revarsă
neîncetat asupra acestei
lumi bolnave.

*

Vă rog, dragi cititori,
să luați cele de mai sus ca
pe-o mărturisire simplă, ca
pe o lamentație fără nicio
importanță, ca și cum ar fi
niște gânduri dezlânate,
poate mai ironice decât s-ar
fi cuvenit și menite să fie
puse între paranteze. Vă
rog chiar să iertați – cei care
v-ați simțit jigniți – vorba
aceasta proastă a unui om
bătrân care nu s-a ramolit
încă de tot, care este și el
îngrijorat și care nu știe cum
s-ar putea proteja acum mai
bine copiii, tinerii și maturii
(adică cei aduși pe lumea
asta păcătoasă de bătrâni,
de bătrânii foști odinioară și
ei copii, tineri și maturi)..

●
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Patriarhul „Pontius Pilatus”…Patriarhul „Pontius Pilatus”…

Cezar Adonis

Mihalache

PPentru această
nemărturisire de credință,
de lipsă de empatie cu noi,
poporul, el vrednic nu mai
este… Și mai are doar un
pas, cât o frângere de plas-
tic a linguriței de
neîmpărtășire între degete,
mai are doar o irosire de un
strop până la revărsarea
potirului umplut, inundat de-
a dreptul de dezamăgirea și
revolta noastră, până la a
deveni cu totul nevrednic de
locul pe care semenii l-au
așezat… Căci fie și
amenințat cu lanțuri de toți
acei tâlhari politici ai stării
de urgență anticreștină, fie
și pus în zeghe, fie și închis
într-o carceră care să-i fi de-
venit timp de 60 de zile, cât
un post de credință pentru
noi, sau cât ar fi vrut ei,
necredincioșii, ateii și
dușmanii de felurite alte rit-
uri și „zidiri”, să-l fi încuiat, și
tot nu ar fi trebuit să se
dezică de cuvântul lui de
prim păstor al Națiunii Orto-
doxe…

Dimpotrivă, ar fi tre-
buit să fie cel dintâi ce se
împărtășea chiar în fața lor,
dinaintea acestei vremel-
nice nerozii a ciumei
politice…

Ar fi trebuit să fie el,

prin vorbă și faptă, cel dintâi
mărturisitor, gata de orice
sacrificiu, pentru a
propovădui cuvântul oștirilor
de rugăciune ale Sfinților
Părinți în fața 
acestei molime de ură 
a „barabașilor” politici
anticreștini. Ar fi trebuit să
tragă singur clopotele Cate-
dralei Neamului pentru ne
arăta că nu am rămas

neînsoțiți în acestă epi-
demie… Chiar dacă nu de
singurătate ne era nouă
teamă… Căci, noi, în chiliile
noastre drept mărturisitoare
prin post, rugăciune,
curățire, nu am fost nici o
clipă singuri…

Da, ne-am temut în
aceste luni de atâtea lucruri,
nevăzute și nerostite pe de-
a întregul… Dar nu de
singurătate, nu de formula-
rele cu declarații, nu de
„izolări”, și nici de
distanțările ce ni s-au
impus, și ce vor lăsa adânci

urme de îndoială în curajul
îmbrățișărilor noastre vi-
itoare, nu doar de la prieten
la prieten, ci de la frate la
frate, de la soră la soră, de
la copii la părinți…

Ne-am temut de
rătăcirea păstorilor… Și s-a
petrecut… Iar în loc să arate
toate acele neajunsuri ocâr-
muirii politice necârmuite de
înțelepciunea creștină, cu

mici excepții, „Pontius Pila-
tus” din Grădina Maicii
Domnului s-a așezat și el,
nu pe locul de izvorâre a lu-
minii pentru a pârjoli netreb-
nicia celor din lumea
„barabașilor”, ci pe locul de
împărțitor de judecată prin
deciziile altora.

Cum să le ceri, tu,
fie și cap al Bisericii,
mitropoliților, arhiepiscopilor
și episcopilor să trimită
„puncte de vedere” pentru a
se decide amânarea ori nu
a împărtășirii?!… „A
administrării Sfintei

Împărtășanii”… Ne plânge
Iisus pe crucile nevrednicie
noastre…

Cum să accepți
pactul cu diavolii care ți-au
cerut așa ceva?…

Pentru împărtășire,
pentru propovăduirea Cu-
vântului, pentru pașii lor în
Biserică, pentru curajul de a
fi tras clopotele chiar de sub
ochii dușmanilor, atâția
preoți au plătit…

Iar tu, două mii de
ani mai târziu, nu-l vinzi de-
a dreptul pe Iisus, dar îi
scoți la mezat învățăturile
născute din suferința
fiecărui os zdrobit de lemnul
crucii?…

Ne plânge Domnul
de mila orbirii noastre în
rătăcire…

Și măcar să fi avut
„curajul” lașității judelui de
acum două milenii!… Să fii
cerut poporului să aleagă
ce-și dorește… Să
pășească în lumină sau să
se lase schingiuit pe mai de-
parte de necredința celor ce
ne conduc…

Preoții au intrat din-
totdeauna în casele bolnav-
ilor pentru a aduce alinare…
Au stat și lângă cei loviți de
molime, au pășit și în lep-
rozerii, și în zonele cu tifos,
și în casele mucegăite de
TBC… Și de fiecare dată și-
au împlinit rostul hristic…
Au vindecat sufletele, le-au

curățit, căci trupul, oricât de
rănit, de devorat de boală ar
fi fost, rămânea doar carne
și os vremelnic… Și nu prin
el vom fi primit vrednicia de
a fi mărturisitori ai
credinței…

Nu, nu-i judecăm noi
pe cei ce nevrednici s-au
dovedit în aceste vremuri…
Dar să avem grijă până
unde ne vom lăsa dezveliți
de giulgiul sacrificiului întru’
credință în această im-
punere de nemărturisire pe
care ne-au decis-o cei ce
ne-au închis bisericile, cei
ce ne-au zăvorât cimitirele,
cei ce ne-au dictat
distanțarea, mai agârț,
sufletească, acum, iată, și
fizică, de Icoane…

Politicienii au fost
dintotdeauna nenumărați…
Și conducătorii vremelnici ai
Bisericii, dintre aceia care
au tratat-o ca pe o instituție,
nu ca pe cămașa sacrificiu-
lui de sine, au fost poate și
ei mulți… Dar niciodată nu
ne-am lăsat îngenuncheați
pentru alte mărturisiri, în
alte crezuri, și nici nu am
privit, sfruntând și judecând,
rostul și locul Ortodoxiei.
Pentru că mult mai mulți au
fost cei plini de har și viz-
iune, de mărturisire și neîn-
genunchere la vremuri de
război și molime.

●

Se putea și altfel?Se putea și altfel?

Teodor

Palade

AAșa cum, cu mai bine
de un mileniu în urmă, ne
ardeam satele și ne otrăveam
fântânile în calea năvălitorilor,
așa ne distrugem acum bruma
de civilizație pe care am acu-
mulat-o în secolele ce s-au
scurs de atunci. Cine sunt azi
năvălitorii? Nevăzuți, ei sunt
printre noi. Ne invadează
dinăuntru și ne întorc cu secole
în urmă pentru ca ei să-și
impună regulile, pentru ca noi
să redevenim sclavi. Îi știm,
dar nu-i numim întrucât ne este
teamă. Iar dacă îndrăznim,
totuși, suntem aspru pedepsiți.
Trăim, fie că o recunoaștem fie
că nu, un ne mai întâlnit timp al
fricii pe vreme de pace.

Este întrebarea care
ocupă mințile tot mai multor
oameni. A acelora care, fără a
avea nicio vină, se văd aduși în
pragul falimentului, cu munca
de ani, uneori de generații,
distrusă în câteva săptămâni.
A brumei de politicieni rămași
raționali și care își văd țara
împinsă înapoi cu ani, dacă nu
cu decenii, și fără ca prin
măsurile demne de evul mediu
întunecat rezultatele palpabile
ale luptei împotriva virusului să
se simtă. Fiindcă, la fel ca la
început, îmbolnăvirile continuă,
morții reali sau inventați se
adună în cifrele fluturate pe
ecranele televizoarelor,

revenirea la normal se tot
depărtează ca Fata Morgana
iar speranța de a reveni la o
viață normală dispare într-o
ceață tot mai deasă. Este în-
trebarea aflată pe buzele ze-
cilor de milioane de slujbași la
stat sau la particulari din toată
lumea care au rămas fără un
loc de muncă, aflați azi la mila
unor administrații debusolate și
datoare pentru decenii marilor
consorții bancare. Sunt câteva
state care au încercat și
altceva. Țări care nu s-au lăsat
târâte de valul iresponsabil al
distrugerii propriilor economii și
al umilirii propriului popor. Țări
pentru care respectul
cetățeanului de rând a primat
instaurării unui regim de
teroare prin care administrația
să-și sporească artificial put-
erea, așa cum s-a întâmplat în
România. (...) Am ajuns să fim
tratați de aleșii noștri ca niște
dușmani. Nu am întâlnit niciun
cunoscut care să nu se plângă
de violența și de obtuzitatea
„organelor” îndrituite cu apli-
carea legilor. Legi care sunt de
fapt niște ordine, ilegale con-
form Curții Constituționale,
elaborate nu se știe unde, de
nu se știe de cine și adunate în
așa –zisele Ordonanțe Militare
care nu au nimic de-a face cu
milităria. Poate doar denu-
mirea menită să inducă frica.

Ceva este în neregulă
cu cei pe care i-am ales să ne
conducă. Ar trebui, cel puțin să
ne respecte. Pentru că din
banii noștri sunt plătite nu

numai indemnizațiile lor uriașe,
dar și nesfârșita suită de ben-
eficii: șoferii, mașinile scumpe,
protocoalele fastuoase, vilele
care se învârt după soare, eli-
copterele, biletele de avioane
la clasa business, călătoriile în
străinătate atunci când au chef
și interminabilul cortegiu de
lachei. Simțim, pe zi ce trece,
că ei ne urăsc feroce în timp ce
declară că nu mai pot de
dragul nostru. Se vede că ne
consideră o turmă de animale
care are nevoie de dresaj, o
adunătură de ființe ne
ascultătoare, care îi încurcă în
demersurile lor de a se
îmbogăți cât mai repede.

Uitați-vă la ce se
întâmplă cu bătrânii, declarați
„vulnerabili” și închiși în case,
ca în cuști, „pentru a fi
protejați”. Adică din dragoste
nemărginită! Ei mor acasă cu
zile fiindcă, dacă nu ai Covid,
nu ești primit în spitale.
Medicația pentru bolile cronice,
socotite fără speranță de vin-
decare totală, sunt retrase din
farmacii. Fără a fi contabilizați
de nimeni, bătrânii „protejați”
se sting cu miile în anonimat,
răpuși de cancer, de diabet, de
inimă, de multe alte boli de-
clarate acum ne importante de
un sistem de sănătate abruti-
zat și pentru care nu mai există
o altă boală în afara Covid-ului.
Sunt sute de exemple care
arată că dacă ești internat, in-
diferent ce boală ai avea, ești
tratat de Covid și numai de
Covid. Nu mai sunt medica-

mente decât pentru acest afu-
risit de virus. Celelalte, fiind
dispărute între interesele ob-
scure ale mânuitorilor de
moarte din administrația de
stat. Doctori cu renume au fost
transformați în ciocli,
ocupându-se aproape exclusiv
cu aplicarea apostilei Covid pe
certificatul de deces și cu
numărarea morților din morgă.
Suntem o țară unde chinurile
iadului par o glumă în
comparație cu ceea ce se
întâmplă aici iar cei care ne-au
adus în starea aceasta spun
că noi suntem de vină fiindcă
suntem indisciplinați și ne
supunem greu ordinelor lor ab-
surde. Te supui, sau mori!
Aceasta pare a fi lozinca sub
care defilează mândrul Johan-
nis, zâmbărețul Orban și iu-
bitorul de oameni ministru al
internelor. Dacă nu erați
amendați cu sume amețitoare,
ați fi murit mult mai mulți, ne
spune președintele „tuturor
românilor”. A inventat el, în lab-
oratoarele de la Cotroceni,
tratamentul cu amenzi îm-
potriva gripei! Eu refuz să cred
că doctorii fac din proprie
inițiativă aceste servicii înjosi-
toare și descalificante pentru
ei. Refuz să cred că din
inițiativă proprie medicii au
transformat spitalele din
lăcașuri ale alinării suferinței în
pușcării destinate morții, așa
cum ni le descriu, îngroziți, cei
mai mulți dintre cei internați
acolo. Statul acesta, subordo-
nat și el unor comandamente

obscure în urma unor
înțelegeri dubioase ascunse
opiniei publice, le-a băgat
medicilor pumnul în gură și,
dacă nu joacă așa cum le
cântă el, au drumul pușcăriei.
Și exemplele sunt prea cunos-
cute pentru a le mai repeta
aici. Citesc acum despre
măsurile de revenire la viața
normală luate de state mult
mai lovite de epidemie decât
noi. În Polonia, Justiția a con-
statat că restricțiile impuse
populației au fost ilegale și s-a
renunțat în numai câteva ore la
îngrădirile de tot felul. La noi,
Curtea Constituțională și Avo-
catul Poporului sunt acuzate
de jocuri politice atunci când
demonstrează abuzurile puterii
împotriva populației… Încep să
revină la normal: Spania, Italia,
Franța, Germania, Austria,
Slovenia, Belgia, Portugalia,
Croația, Ungaria și Serbia, Is-
landa, Bulgaria, Grecia, Norve-
gia și Danemarca. La noi nu se
poate. Noi va trebui să umblăm
în continuare cu Declarații în
buzunar, să dăm socoteală
pentru fiecare pas făcut în
afara locuinței, să fim amendați
cu sălbăticie, să fim vânați ca
tâlharii, să nu ne putem vedea
rudele, copiii, să ne omorâm
bătrânii cu zile închizându-i
între patru pereți, să ne dis-
trugem economia și agricul-
tura. 
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