
Serie Nouă

Anul IX

Numărul 476

12 - 18 august 2020

„A sosi pe lume într-o ţară liberă

şi civilizată este o mare favoare

a soartei.”

- Vasile Alecsandri
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Un cal „mort” înainte de a fi fost măcarUn cal „mort” înainte de a fi fost măcar
mârțoagă…mârțoagă…

Cezar Adonis
Mihalache

OO fi poate o „bombă
cu ceas”… Dar pentru care
oră a istoriei?… Căci,
astăzi, decizia de a trimite
dosarul lui „Manole” în
instanță nu mai are nici
măcar valoarea limbilor mari
ale unui orologiu oprit în
timp… Iar secundarul de

cronometrare a ultimelor
momente ale „faraonului”
(de) pe moșia BNR-ului nu
ar mai rostogoli un „news”
monden, darămite să
răstoarne o istorie oricum
ratată… Drumul e lung și
pervers de alambicat pentru
a spera la ceva concret…
Pentru că instanța va trebui
să constate dacă Mugur
Isărescu a fost „acel”
Manole, să decidă după
aceea (alt proces, altă
instanță, alt „calabalâc”!)
dacă a existat și vreo urmă
de poliție politică în activi-
tatea acestuia și abia apoi
să vină cu o decizie care
oricum nu ar schimba cu
nimic efectul juridic deja sta-
tornicit al actelor și acțiunilor
din cei treizeci de ani în
fruntea Băncii Naționale…

Dovedirea lui
„Manole” ca informator „de
cartier”, de colaborator „de
institut” ori de turnător
sadea nu poate avea decât
o singură șansă: autode-
sconspirarea… Și nu din
perspectiva unei mea culpe
„robertiene”, sistemul este
mult prea zidit pentru a ne
mai fi de folos o
recunoaștere de către
Mugur Isărescu a even-
tualelor vinovății, ci doar din
felul de paginare a unei au-
tobiografii (pentru un timp în
care oricum nu va mai
conta)…

De altfel, mai impor-
tant decât procesul prin care
Curtea de Apel București va
decide asupra unei castane
stafidite ar fi un altul… Cel
moral, al partidelor care
acum au tăcut… Și care,
deși au avut pe masă, în
prag electoral, un subiect
„gras”, au ales totuși să
privească în altă parte… Ev-
ident, pentru că și ele au
felurite „schelete” prin fișele

de la partid, prin organi-
gramele funcțiilor publice,
prin presa controlată… Iar
dacă prezența lui „Manole”
la Curtea de Apel reprezintă
din capul locului un cal mort,
o fanfaronadă aparent
alegorică, decizia CNSAS
de a fi pus dosarul în brațele
Justiției va naște o altă
discuție. Cu mult mai
delicată… Faptul că, după
câteva decizii certe de
necolaborare date de
aceeași instituție, acum a
fost emisă o decizie de
„probabilitate” pe care o
instanță ar trebui, sau nu, o
definească drept certă. Pen-
tru că, în avansarea dosaru-
lui către Curtea de Apel
București, CNSAS
argumentează reîncadrarea
de la „se pare că” la posibil-
itatea ca „Mugurel” Manole,
și nu „Manole” Mugurel (!),
să fie teorisit grație unei re-
cente modificări a legislației
în parlament, printr-o altă
unitate de măsură: verifi-
carea temeinică…

Practic, CNSAS
recunoaște existența a două
măsuri de evaluare (politică
și instituțională) a celor
verificați… Verificarea și
verificarea temeinică… Or,
în acest fel se va naște o
altă întrebare… Câte alte
personaje de primă
importanță au beneficiat de
acest cocon de protecție

dintre procedura de verifi-
care (simplă) și cea de veri-
ficare temeinică?… Iar de
aici poate începe o altă
discuție nesfârșită, con-
statarea de către instanță a
„consistenței” lui Manole (ca
informator de cartier, colab-
orator de nemulțumiri ori,
cel mai grav, posibil
turnător) putând fi pusă sub
semnul îndoieli tocmai prin
argumentul care a dus la re-

luarea acțiunii de „revizuire”,
printr-o verificare
temeinică… Pentru că, din
acel moment, toate
verificările anterioare, pen-
tru toate personajele mai
mult sau mai puțin impor-
tante, ar trebui reluate prin
noua „oca”, cea a „temeini-
ciei”…

Dar ce partide ar
susține așa ceva? Cine ar
risca un asemenea
tsunami?… Evident, nu
acele formațiuni care
contează și care au, fie și
prin alternanță, acces la gu-
vernare… Iar singurele care
s-ar avânta poate în lupta
pentru adevăr, neavând
schelete-anatemă, sunt
condamnate să rămână, ca
posibilitate reală de acțiune,
într-o zonă de manifestare
atent controlată și cenzurată
de cei „mari”… Pentru că nu
pot ajunge acolo unde astfel
de informații contează…

●

De la iubirea aproapelui laDe la iubirea aproapelui la
distanțarea social-religioasă?…distanțarea social-religioasă?…

Ionuț
Țene

DDe când a început pan-
demia de Covid, Ortodoxia
românească trece printr-o
perioadă de cumpănă. Ierarhia
BOR trebuie să respecte ad lit-
teram restricțiile sau
recomandările legale, uneori
extrem de exagerate, impuse
de către Guvern și autorități în
general. Prinsă în preceptul
pericopei evanghelice „Dați
cezarului ce este al cezarului”,
structura oficială a BOR riscă
să se rupă de marea masă a
mirenilor, de aceea mare parte
a credincioșilor practicanți, re-
spectând cu exces de zel
indicațiile puterii, care nu are
niciun inters să existe o biserică
puternică, ci eventual una
docilă, care să satisfacă intere-
sele oricărei puteri trecătoare
pe pământ. De teama de a nu
se mai închide bisericile, ca în
perioada stării de urgență, care
a lovit duhovnicește și material
BOR, ierarhia încearcă prin
acest exces de zel de aplicare
a restricțiile pandemice să evite
o nouă închidere a bisericilor și
mănăstirilor. Participarea la slu-
jbele religioase din bisericile
parohiale și mănăstiri, dar mai
ales în centrele episcopale a
devenit o distopie, o isagogie a
unei noi și brave lumi, în care
iubirea aproapelui este înlocuită
cu distanțarea socială, masca
pe figură, refuzul cultului
icoanelor de către credincioși
pentru a se evita o posibilă in-
fectare cu coronavirus.

Teama pe care o induc
tot mai mulți preoți, ierarhi și
chiar călugări în rândul
credincioșilor poate duce la
sminteală, iar direct, ca reacție,
la o sensibilă reducere a
practicanților la slujbele reli-
gioase. Scăderea enoriașilor la
liturghie sau vecernie este
vizibilă în rândul credincioșilor
ortodocși speriați nu numai de
televiziunile și rețelele sociale
plătite cu 50 de milioane de
euro de Guvern pentru a
propaga frica responsabilă față
de infectarea cu coronavirus, ci
și de excesul unor preoți și ier-
arhi ai BOR care ducând exce-
sul de resricții la limită îi face pe
mulți mireni să evite să mai par-
ticipe la oficirea cultului.
Creștinismul înseamnă iubirea
aproapelui, nu distanțare
socială, mângâiere, nu primire
glacială. Credinciosul când vine
la biserică vrea alinare și
mângîiere, nu blagosloveli cu
masca pe figură de la doi metri
de la un preot care se teme mai
mult de boală și moarte, în
ciuda a ceea ce propăvăduiește
la predică despre Înviere, Jude-
cata de apoi și dragostea mân-
tuitoare. Destui se smintesc

atunci când în loc de iubire
primesc …distanțare socială, în
loc de un sfat duhovnicesc
capătă un dezinfectant, în loc
de sărutul icoanelor
vindecătoare, un refuz prin
montarea unui cordon de
distanțiere, în loc de curajul de
a înfrunta boala au parte de un
discurs teologic, în care frica de
moarte prin Covid e mai tare
decât Învierea. Preoții aseptici,
nu numai virusologic, dar mai
ales din punct de vedere
duhovnicesc au devenit tot mai
numeroși. Nu poate exista o
preoție asimptomatică a
igenolului, ci doar una hristică a
dragostei mângâietoare și fără
frică de boală și moarte.

S-a ajuns în sate din
Oltenia, ca preoții să vină la în-
mormântarea în combinezoane
sanitare cu mască chirurgicală
profesională și vizetă ca să nu
ia Covidul de la mortul din
coșciugul sigilat sau de la
rudele acestuia. Unde mai este
exemplul preotului curajos de
pe vremuri, care din dragoste
de semeni împărtășea murib-
inzii de lepră, ciumă, holeră,
gripă spaniolă sau sfârtecați de
bombe? Lipsa de curaj și de
dragoste în fața semenilor
poate fi letală pentru viitorul
BOR, iar ierarhii din exces de a
face prea des și prea multe
plecăciuni mai marilor lumii
trecătoare se pot transforma
treptat și sigur în cărturarii și
fariseii din vremea lui Iisus.
Preotul trebuie să fie un
propovăduitor al vieții hristice, al
mântuirii și Învierii, nu un mar-
tor speriat al Covidului. Dacă
creștinul nu-și mai găsește
alinare la Biserică, în brațele
binecuvântate și curajoase ale
preotului fără frică de moarte,
atunci unde să-și mai salveze
sufletul pe calea mântuirii?
Sfântul Sinod ar trebui să de nu
numai reguli și restricții în
vreme de pandemie, dar și să
ofere exemplul evanghelic al
curajului în fața bolii sau morții
și dragostea față de oameni a
Mântuitorului. Biserica
înseamnă clerici și mireni. Nu
se poate ca mirenii să fie tot mai
lmult alungați de potirul
împărtășaniei dragostei hristice
de teama pandemiei sau a gu-
vernului. „Îndrăzniți, Eu am
biruit lumea” ne-a transmis spre
veșnicie Hristos. Nu putem să
fim o turmă mică și fricoasă,
doar să dea bine unor vremel-
nici, pentru a merge, pe alături
sau arătură, pe lângă ”Eu sunt
Calea, Adevărul și Viața” I-aș
citi preotului în combinezon cu
masca chirurgicală pe figură, ul-
timul rând din romanul lui Marin
Preda: „Dacă dragoste nu e
nimic nu e”.

●
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Geografia lirismului și al prozei pe harta spiritualității româneștiGeografia lirismului și al prozei pe harta spiritualității românești

Alexandru Florin
Țene

„D„Diversitatea stilurilor
poeziei și a prozei noastre
necesită o amplasare în zonele
geografice ale spiritualității
românești, ceea ce înseamnă
identitate culturală, adică re-
descoperirea unei îndelungate
tradiții de gândire ajunsă să se
exprime în chip original, prin
operă. Analizând profund
poezia cultă și proza scrisă în
unele zone ale țării au sensi-
bile deosebiri, ținând cont de
spiritul poetului și al prozatoru-
lui influențat de tradițiile locale,
geografia locului și folclorul
zonei.

Spiritul principiilor de-
mocratice ajută literatura să-și
regăsească rădăcinile și
formele verificate de ordonare,
astfel încât a vorbi de diversi-
tate înseamnă, de la un punct
încolo, a vorbi și despre identi-
tate: o identitate în termenul
specificului fiecărei zone din
spațiul national, o artă,
întemeiată pe tradiții specific
zonei, interesată de mișcarea
universală de idei și,
deopotrivă, utilizând aceste
documentări cu intenția de a
se defini cu mai multă exacti-
tate decât în alte vremi…

Diversitate înseamnă
a lăsa liber să vorbească su-
fletul poetului și prozatorului în
ceea ce are eul inconfundabil,
identitate-a propune, cu de-
osebire, ceea ce e capabil să
exprime și să ajute creația
locală și națională de valori. 

Acest proces conju-
gat redescoperă lumea
românească în ansamblu și în

dimensiunile ei fundamentale,
adică în vremuri și zonă
geografică. Se valorifică, la în-
ceput, civilizația cu origini an-
cestrale și cu evoluție
organică, adăugând la
substanța inițială straturi noi de
cultură, a căror contribuție la
configurarea unui spirit auto-
hton e sigură.În aceste condiții
apare poezia originilor, a lumii
daco-getice, resucitând, după
documente, imaginea unor
strămoși cu demnitate, apți de
atitudini de gând, a căror
conformație sufletească era
senină și pură, dezvoltând un
ireductibil spirit etic pe care îl
respectau grecii și romanii. 

Acest substrat cultural,
de unde ne vin valorile cele
mai scumpe în ordinea morală
a lumii, dintre ele, sentimentul
vieții libere, independența, mai
înainte de toate, se alătură, în
această formula sufletească
ideală, cu esențiala component
folclorică, restituind o epocă
literară de oralitate a cărei val-
oare e deopotrivă aceea de Ev
Mediu și de clasicism popo-
ran.Născut în Bârlad, Cezar
Ivănescu păstrează nostalgia
dealurilor molcome. (...) De aici
vin lirica vizionară și adânc
muzicală a poetului, din La
baaad și Doină, ca și poezia
limpezimilor simbolice și ritual-
istica lui Cezar Baltag din
Madona din dud. Peisajul
podișului Getic al Piteștiului
unde s-a născut Cezar Baltag,
a influențat vibrația eului în
poezia sa. În poeziile sale se
simte aerul pe care l-a respirat
la naștere. 

Până și păsările
Piteștiului au o personalitate în
orizontul unde soarele se
rotește în timp ce prieteni dis-

par.„Dezgheață-te, lume,
dezgheață,un clopot de clor ne
desparte,aripile-s tot mai în
ceață,inima e tot mai de-
parte.Rotește-te, lume,
roteșteși tu soare du-mă în
varăorizontul mă
părăseșteprietenii încep să
dispară.”

Ioan Alexandru, cel din
Vămile pustiei aduce aerul
Ardealului cu nuanțe folclorice.
Versurile se decantează treptat
și ajung să revigoreze un lirism
de tradiție bizantină, care
aplică mult din materia pe care
cel puțin câteva secole de
literatură românească o
vehiculează în aspectul lor
cult. Ioan Alexandru (n. Ion
Șandor Janos] 25 decembrie
1941, Topa Mică, județul Cluj –
d. 16 septembrie 2000, Bonn,
Germania) a fost poet, publi-
cist, eseist și om politic român.

A fost membru fonda-
tor și vicepreședinte al
PNȚCD, deputat în legislatura
1990-1992 și senator PNȚCD
de Arad în legislatura 1992-
1996. În legislatura 1990-1992,
Ioan Alexandru a fost membru
în grupul de prietenie cu Polo-
nia. Topa Mică, unde s-a
născut poetul în maghiară se
numea Pusztatopa, și în
germană Kleinbun, este un sat
în comuna Sânpaul din județul
Cluj, Transilvania, România. 

Pe teritoriul acestei
localități se găsesc izvoare
sărate, saramura fiind
întrebuințată din vechi timpuri
de către localnici.„Se schimbă
frunzele-n păduriCreștetul
verde-ncepe să păleascăSe-
ntâmplă-n viețuirea tuturorUn
fel de împăcare nelumească”
(6 August )Se spune că prima
bulă de aer pe care o respire

pruncul la naștere, viitorul
poet, îl vace să-și amintească
în versuri de locurile natale,
chiar să se întoarcă mereu la
locurile natale. Locurile natale
sunt izvoare istorice ce se re-
deschid prin poezie și mai ales
prin proză, și n-ar fi fost posi-
bile fără sentimentul, câștigat
prin creație, că o literatură a tu-
turor formulelor valabile e,
înainte de toate, o literatură a
identității unui popor. Dovezile
unei culturi străvechi se alătură
valorilor configurate în vremi
mai recente, moderne, fără
îndoială, și dacă avem astăzi o
resurecție a lirismului româ-
nesc (...) originile trebuie
căutate în expresivitatea pe
care romantismul o adaugă la
creația unui popor cu intuiția
profunzimilor sufletești. De aici
înainte, valorificările merg în
direcția prototipurilor, adică a
valorilor exprimate major și
care defines conceptul însuși
de lirism românesc. (...) 

A readuce în actuali-
tate eminescianitatea mai de-
parte decât Viața și Împărat și
proletar, ajungând la esența ei
dramatică și muzicală, a porni
de la „blagianism” ca instituție
a spațiului mioritic și de la o
înțelegere a imaginației pe
mari trepte cosmice, a reînoda
legăturile cu Bacovia și Ion
Barbu, cu Arghezi și Ion Pillat,
cu Adrian Maniu și Voiculescu,
apoi cu Aron Cotruș și Octa-
vian Goga, e a restitui poeziei
românești nu doar memoria
valorilor ca individualități ci și
ca spațiu unde s-au născut și
au trăit și le-a influențat
creațiile, mai mult decât atât,
conștiința unei spiritualități
unitare și exprimată carpatic,
moldav, transilvan și danubian.

Coexistența istoriei românești
și a creației literare cu ge-
ografia în care s-au născut
scriitorii și au trait, unde
trăiește un popor sedentar și
spiritualicește unitare, reclamă
o valorificare conjugată și de
aceea apare o poezie sau o
proză ale cărei vigori noi se
întemeiază pe tradiții
românești vernacular, ilustrând
o nouă geografie literară care
nu e doar a procesului natural
de selecție a valorii ci și o des-
ferecare a energiilor unei ge-
ografii spirituale.În felul acesta
se configurează individualități
a căror creație nu ar fi pe
deplin clarificată fără această
dimensiune, ținând, cum s-ar
zice, de obârșii, fiind fapt sigur
că acești scriitori care aparțin
mediului dunărean și Bălților
(...) sunt deopotrivă poeți și
prozatori ai spațiului spiritual
întreg, adică rapsozi ai ideii
naționale.

Aici se întâlnesc ge-
ografii exponențiale unde
partea oglindește întregul,
adăugându-i acestuia nota ei
valorizatoare care face, odată
identitatea exprimată, să
răsune ceea ce este, în
componența unui popor, un
strat care diferențiază. Criteriul
ultim e, puterea operei de a
participa la viața istorică a unui
popor și, de aceea, triumful
principiului diversității constă,
dacă este înțeles în datele lui
neîntâmplătoare, în această
perpetuă redefinire, în această
identitate care afirmă, la
comparația literaturii române
cu altele, sunetul ei inconfund-
abil.

●

Liniştea sufletească a satului.Liniştea sufletească a satului.

Vasile
Lenchințan

CCe fericire mare era
pentru mine, toamna, venind
la amiazi de la şcoală cu
traista cu cărţi, caiete şi pe-
narul de lemn în spate (atunci
nu erau ghiozdane, cel puţin
pentru mine) şi trecând pe
lângă badea Iuăn al lui Vaslie
în jos, să văd o uriaşă
grămadă de cucuruzi cu
pănuşi, „vărsată” din carul tras
de boi direct în ogradă, pe
iarbă, gata de desfăcat (rupt
pănuşile) pentru seara cu
mulţi tineri veseli din vecini,
gălăgie şi râsete până târziu în
noapte, când toată grămada
„albă” devine auriu roşietică
lucioasă, cu ştiuleţii de po-
rumb gata de a fi urcaţi în
coşteie (pătule) pentru zilele
de iarnă, apoi de primăvară şi
vară viitoare, până la noua
recoltă. Mai jos, trec pe lângă
badea Alexandru al lui Maxân.
Şi aici, altă grămadă uriaşă de
cucuruzi, deja aurii, desfăcaţi
de pănuşi din seara trecută. Îi
urcă acum în coştei. Totul e
perfect de curat aici, ograda
măturată, o gospodărie min-
unat de organizată, cu un
proiect mental de funcţionare
– cum i-am zice astăzi – de
zile mari. Vedeam aici ideali-

tatea fiinţării lumii ţărăneşti
veritabile. Şi nu numai aici, de-
sigur, ci şi la alte gospodării
din sat. Ce-i inspirau aceste
realităţi copilului cu traista în
spate venind de la şcoală spre
casă, realităţi care cu timpul i-
au devenit feerice în visele
sale de la oraş? Îi inspirau -
încerc să explic acum,
deoarece atunci doar simţeam
şi intuiam - fericirea de a avea,
lumea din satul meu, astfel de
bogăţii, de a fi răsplătiţi oa-
menii buni din sat – şi toţi erau
buni – cu roadele muncii lor,
după atâta efort de peste an.

Eram fericit pentru
însăşi bogăţia satului nostru,
la urma urmei, cu aceste
grămezi imense de cucuruzi,
care îmi inspirau – privind în
ansamblu – un motiv de
veşnică stabilitate a omului în
vatra sa, o linişte sufletească
de perfectă stabilitate, o forţă
uriaşă a unui mesaj “nevăzut”
dar extrem de viu, şi anume
că această colectivitate
dăinuie de veacuri având inte-
grat în codul existenţei ei traiul
cel mai minunat de pe lume,
cel bazat pe muncă cinstită, în
deplină asociere cu
frumuseţea şi generozitatea
lumii, a naturii.Ei, dar cum
vedeam eu lumea oraşelor?
Absolut că eram „înconjurat” –
cum zice la ţară, de tot răul de

acolo, absolut că nu era atins
oraşul din visele mele de
niciun fir din măreţia lui.
Aveam rude la Turda, unde
locuia sora tatălui meu mătuşa
Ană şi unchiul Crai Ilarie, soţul
dumisale. Pentru mine Turda
avea o grandoare de oraş
nemaipomenită, o localizam
spre sud, undeva departe,
peste pădurea Macăului.
Aveam rude mai depărtate la
Mediaş, undeva şi mai de-
parte şi tot oraş ideal de care-
mi era un dor nedefinit, ca de
altfel de toate “oraşele”
închipuirii mele. Doamna Tilie,
fiica vecinei lelea Anuţă şi a lui
badea Iacob locuia la Reghin.
Reghinul mi se părea în visele
mele un oraş feeric medieval,
frumoasa doamna Tilie locuia
neapărat într-un oraş roman-
tic, acolo unde mergeau şi
consătenii mei la târg. Aveam,
însă, un vecin, imediat de din
sus de noi, unul din feciorii lui
badea Costantin, pe nume
Toader, mai umil din punct de
vedere intelectual, care locuia
la Cluj. Clujul era pentru mine
regele cel mai strălucitor al
lumii urbane, pe care-l local-
izam din ograda noastră
privind pe culoarul dintre
covne şi poiată, undeva spre
vest, pe acolo mi l-a arătat
tatăl meu.Nu mai ştiu de unde
venea acel miraj al meu de-

spre Cluj, legat de ceva spiri-
tual-cultural, o civilizaţie de
vis. Vecinul meu Toader lucra
în Cluj ca măturător de stradă.
Toţi zâmbeau când vorbeau
de acea ocupaţie, venea cam
rar pe acasă, cu haine
“domneşti”, dar cam modeste.
Eu îl invidiam enorm, pentru
că locuia în Clujul meu şi era
martor al acelor minunăţii ale
lumii urbane. 

Treceam cu vederea
că e măturător de stradă, ba
chiar mi se părea pitorească
acea ocupaţie. A murit la Cluj,
în lumea lui modestă, nu ştiu
ca din familia lui sau dintre
consăteni să fi participat
cineva la înmormântare, nu
ştiu dacă cineva din sat ştie
unde este mormântul lui. Pen-
tru mine Toader al lui badea
Costantin a rămas şi acum un
locuitor drag al lumii mele ide-
ale (şi ireale) de urbanitate
clujeană de o măreţie
nemaipomenită. De aceea nu
există pe lume oameni
neînsemnaţi. Trăim o lume
prost de tot alcătuită, cu oa-
meni „însemnaţi” şi cu oameni
„neînsemnaţi”. 

Trebuia să venim încă
din secole îndepărtate cu oa-
meni-oameni.Ce a rezultat
apoi din acea lume urbană
mirifică văzută din satul
copilăriei mele: în loc de

umanitate neatinsă nici de un
fir de păr de statutul ei cel mai
înalt, numai umilire la fiecare
pas, peste tot, umilire care
rodea şi roade la tezaurul de
umanitate al Omului. A rezul-
tat o perpetuă opresiune fizică
şi morală, răutate până la ne-
gare faţă de semenul care
face un bine, schilodire a su-
fletului Omului pas cu pas,
înşelare a credulităţii spirituale
şi emotive, a drepturilor
celuilalt, războiul contra
săracilor şi nu contra sărăciei,
dictat de lumea bogaţilor, lipsă
de empatie pentru celălalt,
prostie din aculturalitate, nu
din lipsă de inteligenţă, prostie
care continuu ţese căi de
anormalitate, călcarea
demnităţii Omului, privarea
Omului de a putea trăi plenar
şi fără grija permanentă a zilei
de mâine, legi care lasă pe
Om la mâna arbitrariului celui
care conduce, administrează,
jignind profund pe om din te
miri ce, descurajarea oricărui
proiect de a ieşi societatea din
marasm, războiul triburilor
contra triburilor şi lista tuturor
racilelor lumii urbane urmează
a fi completată.

●



4 Tichia de politician

Nicadorii (1)Nicadorii (1)

Ion
Coja

CCred că momentul
meu de iluminare (sic!) privind
esenţa de-a dreptul incredibilă,
fantastică în planul moral, a
Mişcării Legionare, l-am trăit
într-o lungă discuţie purtată cu
dumnealor Petre Ţuţea şi
Simion Ghinea, când eu i-am
încolţit, adică i-am somat pe
cei doi, persoane în chip evi-
dent de o mare, totală onora-
bilitate (ca să spun numai atât
despre ei), cerându-le explicaţii
complete despre toate crimele
legionare ─ dovedite în final a
fi „aşa-zisele crime legionare”.
Am ajuns astfel şi la
asasinarea lui I.G.Duca şi am
luat atunci propriu-zis
cunoştinţă de nicadori ca
model de comportament civic
eroic, probabil fără precedent
şi fără egal în istoria lumii.
Atunci, pe la sfârşitul anilor ’60,
am început să întrezăresc fap-
tul că Mişcarea Legionară ar
putea fi una dintre cele mai
grozave isprăvi ale spiritului
românesc, ale istoriei neamu-
lui nostru. Până atunci avus-
esem intuiţia faptului că, în
spatele a ceea ce ni se spunea
la şcoală şi pe alte căi oficiale
despre legionari, adevărul era
cu totul altul.

Să-ncerc, aşadar, să
reconstitui cele aflate de la
Ţuţea şi Ghinea, oameni care
au însemnat atât de mult pen-
tru maturizarea mea, pentru
corecta (sper eu) orientare a
mea în complicata şi complexa
lume a secolului nostru. A
vorbi, nu numai ca român,
oricât de succint despre sec-
olul al XX-lea fără a te raporta
la „fenomenul legionar”,
înseamnă să te condamni la o
denaturare decisiv deforma-
toare a realităţii. Iar pentru
înţelegerea „fenomenului le-
gionar”, cred că nu poate fi
discuţie mai lămuritoare decât
cea privitoare la nicadori.

Aşadar, ne aflăm la
sfârşitul anului 1933, când
I.G.Duca, prim-ministru liberal,
ia o serie de măsuri împotriva
legionarilor, interzicându-le
partidul. Interdicţie urmată de
percheziţii şi arestări, arestări
urmate de bătăi, schingiuiri şi
chiar asasinate ale poliţiei îm-
potriva legionarilor, cei mai
mulţi dintre legionari fiind elevi,
studenţi sau tineri avocaţi,
medici, profesori, preoţi, ofiţeri.

Se pare ─ adică aşa
vorbea toată lumea la acea
dată, că aceste represalii îi
fuseseră inspirate sau chiar
poruncite lui I.G.Duca de
„oculta” internaţională,
masonică, iudaică sau „iudeo-
masonică”, după formula
acreditată în epocă.

Concomitent, guvernul
Duca se afla şi în incapacitatea
de plată a unor datorii contrac-
tate la finanţa amintită, „iudeo-
masonică”. Se pare chiar că
această incapacitate de plată a
permis creditorilor statului
român să formuleze pretenţii
prin care se amestecau atât de
grosolan în viaţa politică
românească. Fireşte, nu ar fi
fost prima oară. Acest amestec

s-a materializat de data
aceasta prin două cerinţe pe
care „oculta” a reuşit să i le
impună guvernului Duca, în-
deosebi personal acestuia, în
ciuda voinţei sale, care ar fi
fost alta! Mai întâi a fost, aşa
cum spuneam, interzicerea
partidului Garda de Fier,
măsură asupra căreia nu avem
a insista prea mult, căci nu îm-
potriva ei s-au „pronunţat”
nicadorii. Dar cu un minim co-
mentariu se cuvine a fi sub-
liniat caracterul vexatoriu,
abuziv, neconstituţional şi
nedemocratic al acestei
măsuri, impusă, cum
spuneam, de democraţiile oc-
cidentale. Nu intrăm în detalii,
dar trebuie spus măcar atât, că
I.G.Duca a încercat să reziste
şi să provoace în guvern resp-
ingerea acestei măsuri. La vot,
guvernul a aprobat cu 8 voturi
la 7 desfiinţarea Mişcării Le-
gionare, votul hotărâtor
aparţinându-i lui Nicolae Tit-
ulescu, venit special din
străinătate ca să se asigure de
îndeplinirea acestei porunci.
Alături de Nicolae Titulescu,
ministrul Iamandi şi ceilalţi
„tineri” liberali din guvern au
fost vehement pentru
desfiinţarea Gărzii de Fier,
pentru a o împiedica să par-
ticipe la alegerile din decem-
brie 1933.

Petre Ţuţea susţinea,
ca pe un lucru ştiut de toată
lumea, că I.G.Duca era franc-
mason sau, oricum, membrul
unei organizaţii de tip masonic,
fiind legat prin jurăminte şi an-
gajamente înfricoşătoare să
dea ascultare oricărei porunci
venite de la „centru” (sau cum
s-o fi numind eşalonul
suprem). O astfel de poruncă i
s-ar fi transmis, cu privire la le-
gionari, şi prin Titulescu, el
însuşi grad înalt în amintita
organizaţie. Nu judec cât de
adevărate erau (sunt) aceste
„informaţii”. Ceea ce este sigur
adevărat – şi asta contează!,
este că nicadorii, legionarii,
aşa credeau ei că stau lu-
crurile.

Ceea ce însă i-a
împins pe nicadori la gestul lor,
efectiv un gest limită, nec plus
ultra, a fost cea de-a doua
„poruncă” la care I.G.Duca,
prim-ministru al României,
abandonând orice sentiment al
interesului românesc, a accep-
tat să i se supună. Anume, i s-
a cerut lui I.G.Duca să accepte
încetăţenirea în România a
300.000 (trei sute de mii) de
evrei din Germania şi Polonia.
(După alte informaţii, ar fi fost
vorba de 60.000 de familii de
evrei, ceea ce nu schimbă pro-
priu-zis datele problemei.)
Adăugaţi la ceilalţi evrei aflaţi
deja în România, unii cu forme
legale, alţii clandestini, evreii
din România ar fi ajuns să
depăşească un milion şi
jumătate, devenind, practic,
cea mai numeroasă minoritate
etnică din România.

Avea oare I.G.Duca
dreptul să decidă de unul sin-
gur într-o asemenea
chestiune?

Îmi pun această între-
bare şi apelez şi la cititorii
acestor rânduri, să şi-o pună şi

ei. Repet, ne aflăm în luna de-
cembrie 1933, vreme de pace,
nu existau nicăieri persecuţii
anti-evreieşti, astfel că este
greu de înţeles ce răspuns ar fi
dat cineva la întrebarea de ce?
De ce să se producă un
asemenea exod, din Polonia în
România, un exod de dimensi-
uni superioare celui biblic?!
Explicaţii oficiale nu s-au dat,
dar chiar şi dacă ar fi existat
aceste justificări, cine ar fi
împiedicat apariţia altor
explicaţii, a altor „scenarii”? Un
astfel de scenariu, care a cir-
culat mult în perioada
interbelică, este acela potrivit
căruia comunitatea evreiască,
preocupată ─ după părerea
mea, în mod firesc, de consti-
tuirea unui stat Israel, cu un
teritoriu propriu, ar fi vizat, ca
teritoriu al acestui stat, o parte
din teritoriul românesc! Doc-
torul Şerban Milcoveanu, o
persoană în general foarte
informată, este convins că
această variantă („asul din
mânecă”!) nu a fost nici azi
abandonată, rămânând în cal-
culele pe care şi le fac liderii şi
strategii evreimii mondiale.

La acea dată, în 1933,
acest plan, al cărui susţinător
tenace fusese vestitul ministru
francez Adolphe Crémieux
(1796-1880), avea o vechime
de aproape un secol! Aşa se
explică, susţin unii, presiunile
făcute asupra României şi la
Conferinţa internaţională de la
Berlin (1878), şi la Paris (după
primul război mondial), pentru
ca România să accepte
încetăţenirea necondiţionată a
oricărui evreu care ar fi vrut să
se stabilească în România.
Deja însă, pe căi legale sau
altminteri, în România de după
1830 s-au scurs importante
efective umane evreieşti, din
Rusia şi Polonia îndeosebi, al
căror număr ameninţa să pună
în cumpănă caracterul româ-
nesc al unor importante
suprafeţe din teritoriul naţional.
Oraşele moldoveneşti, în
frunte cu Iaşii, erau deja locuite
cam toate de o populaţie ma-
joritar evreiască.

Cum pica în acest
context intrarea în ţară a încă
300.000 de evrei, e uşor să ne
imaginăm! Din păcate, singurii
care au reacţionat (iar reacţia
lor nu a imaginat cea mai
fericită soluţie) au fost le-
gionarii. Celelalte formaţiuni
politice nu au avut nimic de
obiectat. Din partea legionar-
ilor, generalul Cantacuzino-
Grănicerul i-a făcut o vizită
primului ministru acasă şi, în
virtutea faptului că se
cunoşteau şi se preţuiau din-
totdeauna, generalul legionar l-
a avertizat: „Ghiţă, să ştii că
dacă semnezi intrarea în ţară a
300.000 de evrei, băieţii (adică
legionarii – n.n.) te împuşcă!”
Generalul, aşadar, nu s-a
plâns de nedreptatea care li se
făcea legionarilor prin
desfiinţarea partidului lor,
împiedicându-i să se prezinte
la alegerile de peste câteva
zile. Ci i-a făcut lui Duca o
cerere pe care ar fi trebuit s-o
susţină şi celelalte partide, căci
intrarea a 300.000 de alogeni,
indiferent de naţionalitatea

acestora, era o măsură
inacceptabilă în numele celor
mai elementare interese
naţionale. În contextul
zvonurilor, temerilor că există
planuri şi proiecte care vizează
şi visează ca noul Ierusalim,
adică noua patrie a evreilor, să
fie instalat în teritoriul româ-
nesc (se pare că Moldova, cu
Basarabia împreună, era cea
mai râvnită), acceptarea de
către I.G.Duca a intrării în Ţară
a celor 300.000 de evrei nu
putea să nu alarmeze pe orice
român conştient de ce se
întâmplă în jurul său.

Aceste detalii ale în-
trevederii I.G.Duca ─ g-ral
Cantacuzino, care confirmă
întru totul cele povestite de
Petre Ţuţea şi Simion Ghinea,
le-am aflat de la Constantin
(Titi) Boceanu, magistrat
ireproşabil şi mare boier
mehedinţean, care frecventa
aceleaşi saloane ale high-life-
ului dâmboviţean ca şi cei doi
mai sus pomeniţi. Sora lui
I.G.Duca i-a reprodus lui Con-
stantin Boceanu şi cuvintele pe
care le-a rostit I.G.Duca, întors
acasă, după ce a semnat pen-
tru încetăţenirea celor 300.000
de evrei: „Mi-am semnat con-
damnarea la moarte!”

E cumplit şi naşte o
mulţime de întrebări faptul că
I.G.Duca a semnat acea
convenţie (sau ce-o fi fost),
ştiind bine ce i se va întâmpla
şi, mai ales, ştiind bine cât rău
aduce astfel Ţării şi Neamului
său. Şi, iarăşi, de ce? De ce a
semnat I.G.Duca? Singurul
răspuns plauzibil rămâne acela
că I.G.Duca îşi asumase anu-
mite obligaţii de supunere şi
ascultare necondiţionată, pe
care nu era chip să le încalce.
Şi nu le-a încălcat, deşi ştia
bine ce va urma! Deşi, cum
ţine să precizeze dl.dr.Şerban
Milcoveanu în orice discuţie
asupra chestiunii, I.G.Duca
era, în fapt, un patriot, un om
voitor de bine pentru Ţară. Din
păcate, pentru a face carieră
politică şi, poate, chiar cu gân-
dul de a se face mai util nea-
mului său, I.G.Duca acceptase
servituţi care, numai prin jocul
hazardului, l-au pus în situaţia
tragică de a-şi respecta anga-
jamentele cu preţul unor mari
prejudicii aduse neamului,
societăţii româneşti!

Ce a urmat?
Poate că pentru a

înţelege ce a urmat mai e de
luat în seamă şi un mic detaliu,
mic dar teribil de 
dureros: în perioada
interbelică, autorităţile greceşti
au înteţit măsurile de intimi-
dare a aromânilor din Grecia,
pentru a-i împiedica să-şi mai
afirme conştiinţa etnică
românească. Grecii s-au arătat
intoleranţi cu aromânii care se
considerau români, nu greci.
Drept care au decis ca
aromânii care se declară
români să fie alungaţi din
gospodăriile lor şi expulzaţi în
România, obligându-i astfel pe
aromânii care, în mod cu totul
firesc, doreau să trăiască mai
departe în satele şi
gospodăriile pe care le avea
din moşi-strămoşi, să se de-
clare greci şi să părăsească

gândul că ar fi altceva!
(Situaţie care se menţine şi azi,
în plină epocă a respectului
pentru drepturile omului!) În
aceste condiţii, câteva sute de
familii de aromâni nu au prege-
tat să-şi afirme totuşi identi-
tatea românească! („Aromânii
sunt români absoluţi!”, avea
mereu s-o spună Petre Ţuţea
cu gândul la camarazii săi de
regim penitenciar.) Şi să ac-
cepte preţul dureros al acestei
identităţi: alungarea din casa
părintească, expulzarea din
Grecia! Expulzarea, fireşte, în
România. Numai că pentru a
se produce această expulzare
mai era nevoie ca autorităţile
româneşti să-i accepte pe acei
bravi compatrioţi. Ceea ce gu-
vernul român întârzia s-o facă!!
Astfel că bieţii aromâni, care
acceptaseră expulzarea, evac-
uarea din gospodăriile lor,
trăiau acum sub cerul liber, în
portul Salonic, aşteptând ca
guvernul liberal al lui I.G.Duca
să accepte repatrierea lor! Şi
aşteptau de câteva luni de zile,
în bătaia soarelui şi a ploii, dar
mai ales în bătaia de joc a pali-
carilor greci, a presei greceşti,
bucuroasă să constate şi să
comenteze indiferenţa guver-
nului de la Bucureşti, care
dovedea astfel că românii nu-i
recunosc drept români pe
aromânii, pe vlahii din Grecia!
Căci ce altceva putea să
însemne atitudinea guvernu-
lui? … Atitudine care explică,
probabil, faptul că doi din cei
trei nicadori erau aromâni: Be-
limace şi Caranica.

În acest context, ges-
tul lui I.G.Duca, de a accepta
intrarea în România a câteva
sute de mii de străini, de alo-
geni, dar nu şi a câteva sute de
români, devenea strident de
antiromânesc! Îndeosebi pen-
tru tinerii aromâni din Mişcarea
Legionară!… (va urma)

●



Ghimpele Națiunii

Dar tu, Țară, chiar nimic nu mai ai a spune?!…Dar tu, Țară, chiar nimic nu mai ai a spune?!…

Cezar Adonis
Mihalache

TTe-ai înstrăinat de
propriile-ți vorbe de încura-
jare, de glorioasele tale
fapte de arme, de cuvintele
înălțătoare ce au zidit atâtea
clipe astrale? Sau îți este
teamă? Ție frică de avântul
fără precedent al acestor
noi barbari? Ție teamă de
jocurile mizerabile, de ma-
trapazlâcurile politicienilor și
guvernanților, de furturile
veneticilor, de vânzările la
care se dedau trădătorii și
cozile lor de topor? Ori
indiferența celor mulți te-a
năpăstuit în nepăsare? De
ce nu le vorbești oamenilor?
De ce nu-i trezești? De ce
nu-i alungi din confortul lor
de o clipă, ca trăire pentru
ei, dar de o eternitate de
suferință pentru tine și
urmașii acestor fii atât de
rătăciți astăzi? De ce ai
amuțit? Ție prea strânsă
masca de indiferență a celor
mulți? Ție prea încorsetat
liberul arbitru de lesa celor
puțini ce ne cârmuiesc pe
drumul pierzaniei? Dar vezi
că dimpreună cu ei se va
cufunda în pământul
perdanților și ultima ta
fărâmă de viață…

Trezește-te pentru a

ne trezi! Trezește-ți fiii și
păstorește-i! Ridică-i la
dreaptă și înțeleaptă
judecată! Desprinde-le frun-
tea și buzele de sabia lui
Ștefan cel Mare, căci, nu ca
reclivă trebuie să

odihnească aceasta în fața
pelerinilor! Nu-i mai lăsa
doar să o privească fără să
înțeleagă… Îndrumă-i pe
drumul de a-i se închina,
da!, ca unei icoane, dar
mână-i apoi spre luptă! Pen-
tru că Ștefan nu ar vrea să-
și vadă poporul doar
închinându-se! Nu ar vrea
să-l vadă doar făcându-și
semnul crucii dacă numai la
atât va fi fost să se rezume
minunea de a avea temutul

paloș în fața lor. În fața
ochilor peste veacuri, dar,
vai, să nu ajungă să ne fie și
peste gliile pierdute…

Trezește-ne, Țară,
înainte de a fi prea târziu!…
Înainte de a ne fi secătuit și

ultimul șipot al mândriei și
demnității, înainte de a ne fi
înlăturată limba română din
manuale, înainte de a ne fi
arse cărțile pe rugul unei or-
dini nenaționale. Cu fiecare
zi trecută, pentru noi, în
nepăsare, ei, dușmanii, ei,
trădătorii, ei, conducătorii
vânzători de țară (blestemat
să le fie numele în veacuri)
mai rup, mai desprind, mai
descărnează o parte a ființei
noastre…

Una după alta, zilele
ne sunt secătuite de tot ce e
românesc… Veneticii ne-au
inserat ceremonii străine
nouă în calendarul în care
nu am avut loc, nu am avut
timp, nu am avut

încredințarea și dăruirea
bisericii de a ne așeza și
eroii, și sfinții… (Poate că ei,
conducătorii bisericii nu au
fost lăsați, căci un sfânt în
fiecare zi ne-ar fii ferit de
atâtea lucrături împotriva
neamului și a ființei
naționale, asta nu îi disculpă
însă)… Or, deja, nu mai
sunt pagini pentru câte date
străine neamului românesc
vor veneticii să ne impună,
iar de acolo  înfipte în Pan-

teonul din care ne sunt
smulși acum eroii. Căci,
ceea ce era o șireată insin-
uare a devenit acaparare.
Și, curând, or să-ți confiște
și ție, Țară, zilele tale
naționale…

Trezește-te, pentru
că în momentul în care cel
ce este chemat să-i
conducă pe simplii oameni,
îți ponegrește trecutul, ți-l
face negură aducere am-
intire, transferând prin legi
vinovățiile și crimele altora
în sarcina poporului tău, și
tu ești ponegrită. Iar dacă
eroii neamului nu se mai pot
apăra, tu ai încă puterea de
a lupta pentru ei. Și pentru
noi, chiar dacă, așa e, nu
mai merităm după atâta
indiferență; dar se cuvine
pentru urmașii noștri.

Ajută-ne nouă să
găsim înțelepciunea de a
smulge răul… Ajută-ne să
avem curajul unei dreptăți
naționale în care să
judecăm rostul atâtor
sărbători străine în calen-
darul nostru. Și puterea de
a cere infirmarea
nenumăratelor legi de de-
clarare ca „naționale” a
datelor străine nouă. Și nu
uita: nu vremurile sunt în-
tunecate, nu vremurile sunt
tulburi, ci oamenii…

●

Cârdășia politichiei…Cârdășia politichiei…

George
Petrovai

ÎÎn proporții diferite,
cu toții am avut de suferit din
cauza coronavirusului. Dacă
nu în mod direct (prin
infectări și tratamente, cel
mai adesea păgubitoare
pentru psihic), atunci sigur în
mod indirect, prin
demențiala frecvență cu
care le este servită
cetățenilor, pe toate canalele
mass-media, teribila picătură
chinezească a avertis-
mentelor oficiale (cică din
grijă pentru sănătatea
alegătorilor), precum și prin
restricțiile care decurg cu
necesitate politico-
demonocratică din statisticile
întocmite de autoritățile obe-
diente, adică taman pe gus-
tul păpușarilor planetari.

Nici nu-i de mirare că
în aceste condiții, tot mai tul-
buri și mai tensionate (cu
autorități, așa ca ale noastre,
care-și dau cu stângu-n
dreptul și cu „specialiști” ce
urcă neîncrederea popore-
nilor până la cotele
disperării), iau avânt teoriile
conspiraționiste de felul
războiului mondial psiho-bi-
ologic, întru reducerea
populației globului până la
nivelul/numărul statornicit de
guvernul mondial din umbră:
cel mult două miliarde în

opinia ticăloșilor cu pretenții
umanitariste, sub un miliard
în strategiile atotnimicitoare
– prin poluare, mâncare
chimizată și medicamente
contrafăcute – ale bestiilor
radicale!

Ca de obicei, românii
sunt campionii măsurilor
sfidătoare în faza de început
(ne amintim că greoiul nos-
tru președinte făcea haz
săsesc prin luna februarie a
acestui an de toți acei
jurnaliști ce se arătau
îngrijorați de coronavirus),
pentru ca mai apoi (după in-
trarea în țară, doar pe bază
de declarație, a zecilor de
mii de români fugiți din zone
europene cu risc major), fie
că orbanienii au ținut sub un
extrem de discutabil control
întreaga dandana
pandemică (statistici în-
trucâtva liniștitoare și, de-
sigur, niciodată confirmate
din alte surse, declarații ofi-
ciale contradictorii, afaceri
curat murdare cu materialele
sanitare, previziuni și
recomandări aberante din
partea unor „specialiști”, spi-
tale supraaglomerate, neuti-
late corespunzător și – în
aceste condiții – de-a bine-
lea ostile pentru mulți bol-
navi etc.), fie că autoritățile
au uzat/abuzat mai multe
luni de armele, numai în
parte constituționale, ale
unei veritabile dictaturi san-

itare (perioadele de urgență
și alertă, nenumăratele
amenzi aplicate de milițieni
pentru pretinsul bine al
românilor umiliți de ei etc.),
fie că recenta lege a pan-
demiei le va permite câr-
muitorilor și sculelor lor să-și
facă în chip legal mendrele,
chipurile spre folosul tuturor
cetățenilor (inclusiv spre
sănătatea teribiliștilor
îndărătnici și/sau
neîncrezători în existența
virusului), stare de lucruri
care, în consistentă măsură,
ne duce cu gândul la atrocea
fericire plănuită și impusă
atâtor pământeni de către
ideologii și trepădușii
bolșevici.

Și iată cum istoria se
repetă în conținut (a fost și
va fi în continuare inegali-
tate, nedreptate, minciună,
trădare, nelibertate), in-
oculându-le naivilor falsa
certitudine a evoluției prin
formele tot mai subtil-
ticăloase la care recurg
sforarii planetari și naționali:
aparenta democrație a par-
lamentarismului găunos și a
votului eminamente cantita-
tiv, ascensiunea neamului
prost, irezistibila ispită a
demagogiei, lăcomiei,
sodomiei, egoismului și
cruzimii, toate aceste
metehne fiind cu grijă drap-
ate în vorbe meșteșugite,
promisiuni și acea mult

studiată poză religioasă, ce
reprezintă o neîntreruptă
ofensă postdecembristă la
adresa credinței sincere.

Vasăzică, în pofida
tridecenalei noastre bătute
pe loc, progresul istoriei nu
se face în planul orizontal al
cercului, ci în planul vertical
al spiralei ascendente (în
ceea ce privește acumulările
material-cantitative), respec-
tiv al spiralei descendente
(incontestabila involuție
moral-calitativă a omenirii)…

Ce-ar trebui să facă
politrucii români, acum când,
în urma „bătăliilor” la Uni-
unea Europeană, România
răvășită de pandemie s-a
ales cu circa 80 de miliarde
euro (câteva zeci de miliarde
sunt granturi), bani destinați
repunerii pe picioare a
economiei noastre, gata să-
și dea duhul după prelungita
confruntare cu năbădiosul
Covid? Cred că ar trebui să
uite de orgolii, la o adică
până și de faptul că 2020
este an electoral (apropo,
cum naiba se va desfășura
scrutinul în condițiile stării de
urgență sau alertă?!), iar
cele două tabere vrăjmașe
în politichie (puterea-
opoziția) și, tocmai pentru
asta, mereu nocive pentru
țară și nație, să elaboreze
împreună proiecte de medie
și lungă durată (la urma
urmei garanția că respec-

tivele proiecte nu vor fi aban-
donate de noii cârmuitori),
eventual să formeze un gu-
vern de uniune națională,
astfel ca – după schimbarea
macazului politic – să se
treacă odată de la actualul
stadiu al aflării în treabă la
cel al înfăptuirilor efective și
al cheltuirii banilor cu
maximă responsabilitate.

Dar ți-ai găsit! Or-
banienii consideră că ei au
procurat miliardele eu-
ropene, așa că nici nu se
gândesc să împartă „gloria”
mătrășirii lor cu celelalte
formațiuni parlamentare,
președintele Iohannis din
nou și-a pus tunurile
disprețului și imputării pe
pesediști, în vreme ce
opoziția (în principal
pesediștii, aldiștii și
udemeriștii) nu numai că nu
acordă cuvenita atenție pan-
demiei, dar fac tot ce
demo(no)cratic le stă în
putință ca lucrurile la acest
capitol să meargă din rău în
mai rău (păi nu este pan-
demia mărul otrăvit al liber-
alilor?) și ca alegerile să fie
împinse spre primăvara an-
ului viitor, cu nemernica
speranță că Orban și ortacii
lui doar-doar își vor frânge
gâtul în iarna care urmează. 

●


