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Avere – Puşcărie – DenunŃuri  

sau 
Sărăcie – Subterane – SperanŃe 

 
 
Urmează 3(trei) articole cenzurate de mine. 
 
 

1 - łARA E CONDUSĂ DE OAMENI FĂRĂ RUŞINE ŞI FĂRĂ DUMNEZEU 
 
 

... Neîndoielnic, România e o Ńară bogată.  
Dacă Ńinem seama de prospecŃiunile şi evaluările făcute de americani – chiar foarte bogată.  
Unii afirmă că, practic, rezervele de gaze naturale şi de petrol sînt nesecate.  
Adică nu s-au epuizat de-a lungul atîtor jafuri succesive, ci au regenerat, mai ales cele de pe Valea 

Prahovei.  
Şi atunci, de ce e Ńara săracă?  
Şi nu de ieri, de azi, ci de amar de vreme, din timpurile în care s-a născut bocetul scurt „Săracă Ńară 

bogată”?!  
Săracă a fost şi pe vremea Ducăi Vodă, cînd Ńăranii mîncau azimă făcută dintr-o făină nebună: coajă 

de copaci pisată.  
Săracă a fost şi pe vremea fanarioŃilor, cînd s-a născut cuvîntul „ticălos”: venea zapciul, să încaseze 

birul, dar rumânul nu avea de unde să-i dea, aşa că grecul punea ochii ba pe o velinŃă de pat, ba pe o icoană, 
o ridica în soare şi zicea: „Tii, kalos!” – „Tii, ce frumos!”; Ńăranul a reŃinut expresia, după care zicea „Iar a 
venit ticălosul!”.  

Săracă a fost Ńara asta şi pe vremea ocupaŃiei Principatelor de către trupele Ńariste, cînd generalul 
Kutuzov a spus „Nu le voi lăsa valahilor decît ochii, ca să plîngă” – el vorbea de ochi, care avea o clapă 
neagră, acoperind o orbită goală…  

Săracă a fost Ńara şi în vremea (mult lăudată astăzi) a lui Carol I, de vreme ce s-au răsculat oamenii, 
cutremurul social din 1907 fiind un semnal al cutremurelor politice şi militare din întregul Secol XX. 

Furtuna sărăciei a măturat lumea românească şi pe vremea lui Carol al II-lea, şi pe vremea ocupaŃiei 
staliniste, şi în cei 25 de ani de domnie a lui Nicolae Ceauşescu.  

Perioadă în care parcă-parcă s-a simŃit o nivelare, dar nu pot să spun că se trăia bine, că tot omul avea 
o casă, un serviciu etc.  

Epoca aceea creşte azi în valoare şi generează nostalgii din simplul motiv că, în comparaŃie cu 
catastrofa ce a urmat, se trăia, totuşi, omeneşte.  

Nimeni nu mă va convinge, în ruptul capului, că Ceauşescu a fost corupt!  
Toate invenŃiile alea, cu robinetele de aur de la baie, cu miliardele de dolari prin bănci străine sînt 

flatulaŃiile unor nemernici, care spurcă tot ce ating.  
Nu sînt cîtuşi de puŃin un nostalgic – ci un om corect ... 
Astăzi, nivelul de sărăcie din România e imposibil de descris în cuvinte.  
Ce ar putea să mai mergă într-o Ńară pe care nişte bande, succesive, de hoŃi au făcut-o praf?  
... Nu Ńara e de vină – ci oamenii care o conduc.  
Sînt prea lacomi.  
Bolnavi de Putere şi de Avere. ... 
... Nu vrem ca Ńara lui Eminescu să ajungă o leprozerie, sau un bordel.  
Dar Dumnezeul acela pe care nelegiuiŃii nu Îl au o să-i bată crunt. ... 
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2 - Drumul de la puşculiŃă la puşcărie 
 
 

... Aceasta e proba verităŃii: averea.  
De unde au unii averile astea colosale?  
Nu ai cum, din muncă cinstită, să faci atîŃia bani.  
Din muncă cinstită abia trăieşti de pe o zi pe alta, mai ales pe vremurile astea de criză.  
Cele mai multe afaceri necurate s-au făcut cu Statul.  
Care, din păcate, s-a lăsat jefuit.  
E ca şi cum un călător, în tramvai, simte că hoŃul îi bagă mîna în buzunar, dar nu numai că nu zice 

nimic – îi face semn să-i cotrobăie şi prin celălalt buzunar.  
De unde avem noi, românii, apucăturile astea?  
Ce atavism nenorocit ne-a făcut să dăm cel mai mare procent de infractori pe cap de locuitor?  
Să fie, oare, vorba de acele reziduuri ale legiunilor romane, care proveneau din temniŃele şi de la 

galerele altor provincii, mai ales din Nordul Africii?  
RămăşiŃe pe care s-au altoit Ńiganii şi grecii fanarioŃi?  
Nu se lipeşte conduita corectă de noi în ruptul capului.  
Ce Etica Protestantă?  
Vax Albina!  
„Săracul miroase a prost” – zicea, din puŃul gîndirii sale, unul.  
Pînă una, alta prostul s-a dovedit a fi el.  
... Altceva mă doare: mentalitatea de a rîde de oamenii cinstiŃi şi strîmtoraŃi.  
Ca şi dificultatea unui om integru de a rezista într-un colectiv, sau într-un domeniu: el fie că e corupt, 

fie că e rejectat.  
Asistăm, acum, la unele dezvăluiri care arată ce reŃea de complicităŃi sinistre s-a urzit, în timp, pe 

spinarea acestei Ńări.  
... Pe atunci, haita ... era pe cai mari.  
Tăia şi spînzura.  
Avea puşculiŃa Statului pe mînă.  
Acum, de la puşculiŃă a ajuns la puşcărie.  
Nu în totalitate, dar nu-i timpul trecut.  
Cine îi bagă pe borfaşii ăştia la zdup?  
Păi, exact cei care i-au ajutat să spolieze o Ńară şi să calce pe cadavre. ...  
De ei de ce nu se ocupă nimeni?  
Ei sînt mai presus de Lege?  
Ce uşor le vine să întoarcă armele împotriva acelora pe care i-au slugărit pînă acum!  
Ce firesc li se pare să le sară în spinare!  
Dar ei nu pot prosti pe nimeni.  
Lucrurile sînt clare: toŃi cei care au nenorocit Ńara asta, în 25 de ani, trebuie să plătească!  
Şi vor plăti.  
Cutia Pandorei a fost deschisă şi clocoteşte o furie în populaŃie ce nu poate fi descrisă în cuvinte. 
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3 - TORNA, TORNA FRATRE! 
 

Aceste cuvinte nu înseamnă „Toarnă, toarnă, frate!“ – ci „Întoarce-te, întoarce-te, frate!“.  
Ele sînt considerate a fi întîia mărturie a limbii române, care îşi încheia procesul genezei.  
... Iată ce putem găsi pe Internet.  
Torna, torna, fratre! (sau Retorna, retorna!) reprezintă un îndemn rostit de către un soldat „în limba 

părintească” în timpul unei campanii a armatei byzantine împotriva avarilor, în apropierea MunŃilor Haemus 
(Balcani), în anul 587.  

Există două relatări legate de acest episod.  
Theofilact din Simocatta (570 - 640) povesteşte în „Istoriile” sale că în timpul unui marş de noapte al 

armatei byzantine conduse de Comentiolus, unul dintre soldaŃi a observat cum stătea să cadă un sac cu 
provizii aflat pe un catîr.  

Vrînd să-şi avertizeze camaradul, a strigat „în limba băştinaşă”: torna, torna! (adică să întoarcă sacul 
pe catîr).  

CeilalŃi soldaŃi au interpretat acest îndemn ca pe un semnal de alarmă şi au început să-l repete cu 
răcnete din om în om.  

Atît byzantinii, cît şi avarii sînt cuprinşi de panică, fiecare armată fugind în direcŃii opuse.  
Două secole mai tîrziu, în lucrarea sa „Cronographia”, Teofan Spovednicul (752 - 817) relatează 

aceeaşi poveste într-un mod puŃin diferit.  
Anume, soldatul văzuse povara catîrului căzînd şi rosteşte „în limba părintească” torna, torna, fratre! 

(adică să se întoarcă după sacul căzut). 
Astăzi, dacă îi întrebi pe 10 români ce înseamnă „Torna, torna, fratre!“ – probabil că 9 vor răspunde 

că semnificaŃia e „Toarnă, toarnă, frate!“. Acum, prioritatea nu e să ne întoarcem – de unde? de ce? (avarii 
sînt peste tot!) – ci să ne turnăm unii pe alŃii. 

Urîtă îndeletnicire.  
Ani de zile am trăit printre nişte oameni care, ulterior, s-au dovedit a fi şerpi.  
... Mă uit, cu dezgust, la spectacolul degradant de azi.  
Toată lumea toarnă pe toată lumea.  
De fapt, e şantajată şi cointeresată să toarne.  
E sistem-turneu: fiecare cu fiecare.  
Prietenii de ieri devin duşmanii de mîine.  
Nu bag mîna în foc că toate denunŃurile astea corespund adevărului.  
Dar, gestul contează.  
UşurinŃa cu care îşi scriu „memoriile“ oameni care, pînă mai ieri, au stat la aceeaşi masă, ba chiar şi 

în acelaşi pat.  
Acum cîŃiva ani era un cîntec la modă: „Criogenia salvează România“.  
Astăzi, lucrurile s-au schimbat puŃin: „Turnătoria salvează România“.  
Dar n-o poate salva de ridicol.  
... N-a luat-o bine.  
Nu aşa se face.  
Parcă asistăm la luptele de cocoşi, sîngeroase şi fără sfîrşit...  

 
 
 
 


