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PREASLĂVIRE DE ANTISAPIENS 

Augustin OSTACE1 
 

Da, da... America, Supraputere a lumii contemporane, este pe 
terminate, scufundată în iraţionalitate şi ilogicitate, aici este limita 
aberaţiilor istorice ce au implicat şi complicat existenţa Americii din 
ultimii… 100 de ani… Le enumerăm încă o dată, fiindcă ele sunt 
dramatismele lumii conflictuale şi militare, ce ne-au marcat întru 
însângerare istoria propriei noastre omeniri, şi, odată cu ea, a 
Americii…  

Să începem cu Primul Război Mondial (1914-1918), în care 
America intră în 1916 de partea Antantei (Franţa, Anglia, Rusia 
Ţaristă), împotriva Puterilor Centrale (Germania şi Austro-Ungaria). 
America intră după 1918 şi în sângerosul război civil din Rusia, în 
Revoluţia Bolşevică din Rusia dintre 1917-1924! America suferă din 
plin în Marea Criză Economică dintre 1929-1933, în care numărul 
falimentelor este echivalat de numărul sinuciderilor, urmând 
prăbuşirile financiar-bancare…  

Urmează Al Doilea Război Mondial (1939-1945), în care America 
luptă atât în Europa, împotriva Germaniei şi aliaţilor ei (până la 23 

August 1944 şi România), şi în Pacific împotriva Japoniei, ce capitulează după cele două explozii atomice 
la Hiroshima şi Nagasaki în August 1945!  

 
America devine putere mondială, dar costurile sunt enorme!  
Între 1950-1953 găsim America implicată sângeros în Războiul din Korea, terminat cu partiţia în 

Korea de Nord (comunistă) şi Korea de Sud (capitalistă), în care, atenţie, generalul American McArthur 
cere insistent preşedintelui Truman folosirea armei… atomice!  

În 1956 America este implicată în Conflictul din Suez (Egipt), care se termină prin ameninţarea 
Rusiei Sovietice cu… arma atomică… Revenim din nou în Asia, în prelungitul Război din Vietnam (1960-
1975 ), încheiat cu înfrângerea Americii (Vietnamul devine în întregime comunist, cu masivul ajutor al 
Chinei comuniste şi Uniunii Sovietice).  

Între timp, în 1962, Statele Unite (president J. F. Kennedy) şi Uniunea Sovietică (URSS, president 
Hrushchev), sunt într-un posibil conflict atomic în Cuba lui Fidel Castro…  

America este grav vinovată şi de partiţia Ciprului din 1975, în care Nord Cipru devine turc, prin 
brutalitatea militară a Turciei (membră NATO de altfel, chiar de la înfiinţarea Alianţei Nord-Atlantice!)…  
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Urmează lungile serii de Războaie cu Lumea Arabă, deci în 1956 (Egipt - Suez ), urmat de 
războaiele din Liban, din Libia, din Iran, din Irak, din Siria, din Afghanistan, ce s-au întins într-o formă sau 
alta între 1973 şi până în prezentul 2022…  

America este atacată pe mare, pe uscat şi în aer, de fanatismul arab, mai ales prin Jihad (războiul 
sfânt), prin care unităţi militare US Army, consulate şi ambasade USA, convoaie militare şi convoaie 
umanitare sunt aruncate în aer… Pierderile Americii sunt incalculabile, culminând cu tragedia din New 
York, din 11 Septembrie 2001…  

Cu totul tragic este implicarea Americii în războaiele din Iugoslavia (1990-2000), cu scindarea 
Iugoslaviei, cu fragmentarea Serbiei prin Kosowo, conflicte ce nu sunt rezolvate sau vindecate nici 
astăzi…  

În această perioadă, America este implicată în conflicte militare din Africa (Yemen, Etiopia, 
Somalia, Mali) sau din America Centrală şi de Sud (Guatemala şi Columbia), care şi astăzi se află în 
conflicte, în confuzii, în bătălii sociale, etnice sau puch-uri militare…  

Toate aceste implicări ale Americii în lume, au erodat financiar şi moral America, fiindcă acasă, at 
home, America este confruntată de războaiele drogurilor, ale milioanelor de emigranţi de neoprit veniţi 
din toată lumea, de războaiele cu populaţiile de culoare, tot mai tensionat şi mai dramatice, de războaiele 
de terorism şi fanatism de gen World Trade Center (2001), de Războiul Datoriilor Studenţeşti (în jur de 
3000 de miliarde de dolari în datorii, în care este implicat din 1993 şi autorul nostru, încă fără şanse de 
rezolvare…), de prăbuşiri de bănci şi mari companii (Lehman Brothers, Pan Am).  

Iar acum, nenorocirea din Ucraina…  
America, nu te lăsa atrasă de iraţionalişti şi aventurieri, de iluziile că tu aperi libertatea şi valorile 

democraţiei, când vezi câte nenorociri şi blesteme ţi-ai atras pe suflet la tine acasă, cu teribile dezastre 
naturale, cu repetate inundaţii catastrofale, uragane nimicitoare, prin tornade distrugătoare, incendii 
devastatoare, toate în ultimii 30-40 de ani!  

Iar numărul de omucideri prin arme de foc, în şcoli, universităţi, cinematografe, mari magazine a 
depăşit cifra de 20.000 pe an, atât în 2020 cât şi în 2021!... Vă rog citiţi bine, peste douăzeci de mii de 
morţi prin arme de foc pe an în America!...  

 
America! Rezolvă-ţi problemele tale, imense şi grave!  
America! Ocupă-te de tine însăţi, vindecă-te pe tine însăţi, America curate ipsum! America, 

trezeşte-te întru realitatea crudă a propriilor tale nenorociri, a patologiilor Corona (cu aproape 100 de 
milioane de infectaţi între 2020 şi 2022, cu aproape 1 milion de morţi cauzate de Covid-19), America, 
revino-ţi din obsesiilor pierdute de rezolvări militare prin lume, a ipohondriilor perversiunilor 
politice, în care tot felul de obsedaţi de glorii ruinătoare îţi trâmbiţează internet-ic şi smartphon-ic falsele 
rezonanţe ale libertăţilor abstracte şi irealizabile tocmai prin aberantismul lor…  

America, ţi-ai făcut atâţia duşmani în lume, fiind zguduită de atâta rău şi invidii, de atâta 
răzbunare şi neconsolare, fiindcă lumea este dominată dramatic de un pseudospirit de aroganţă şi 
ignoranţă, o isterie de amoralitate păcătoasă şi doctrinară, punctate în profunzimi de chaos şi înşelătorii 
utopice…  

America, toţi cei ce vorbesc de libertăţi absolute, de libertate în sine şi pentru sine, de mândrii 
absolute prin glorii naţionale, de zeităţi absolute, de drepturi absolute, de realităţi absolute, nu fac decât 
să te înşele şi să te atragă în capcanele nesfârşitelor conflicte şi auto-distrugeri, în care tu, America, suferi 
prima şi ultima…  

Războiul din Ucraina, tragic, dramatic, sângeros…  
Putea fi el evitat? Sigur că da, dacă se ţinea cont de doleanţele Rusiei şi nu de aroganţa excesivă a 

Kievului, care deţine o ţară artificială cu teritorii de la Rusia, Polonia, Slovacia, Ungaria, România şi 
Republica Moldova, Kiev susţinut obsedant de USA, de UE şi de NATO!  

Dar, triada de susţinere a Kievului, America – NATO – Uniunea Europeană, condusă de politicieni 
condiţionaţi de subcultură şi miopism politic, promotori ai unor realităţi artificiale şi a unor istorii 
virtuale, fără nici o experienţă a istoriei reale şi dramatice, crezându-se stăpânii lumii prin aplauzele din 
Congresul USA (Starea Naţiunii şi Uniunii USA, prin prezident Biden, a fost transferată în… Ucraina!) şi 
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Parlamentele Europene (devenite spaţiul unor triumfalisme zgomotoase mai ceva ca la congresele 
comuniste ale lui Ceauşescu)  

Războiul din Ucraina…  
Distrugeri în prima săptămână de război de mii de miliarde de Euro sau Dolari, milioane de 

refugiaţi ce trebuiesc adăpostiţi şi nutriţi şi îngrijiţi (remarcabil efortul ţărilor direct primitoare, Polonia, 
Slovacia, Ungaria, România, Moldavia)… Cu costuri de alte miliarde şi miliarde de Euro sau Dolari, fiindcă:  

Sancţiunile lovesc puternic şi în sancţionatori…  
Iar biata Europă este în plină patologie Corona, încă nerezolvată, încă neeradicată, încă 

nevindecată…  
Costuri de alte câteva mii de miliarde de Euro sau Dolari, într-o Europă obosită şi vlăguită de 

multipatologii biologice, politice, migrantice şi comorbidităţile slavo-slavice dintre Prut, Nistru, Dnieper, 
Donbass şi Kremlin…  

Războiul din Ucraina este întins acum continental şi trans-continental, iar victime sunt şi în rândul 
NATO - România, prin tragicul accident de MIG – Lancaster urmat de prăbuşirea elicopterului salvator 
din Dobrogea… 8 victime într-o seară, atenţie, de antrenament, nu de război…  

Semn rău, semn rău, semn rău, bad omen, bad omen, bad omen… Dar cin’ să vadă asta, cin’ să 
priceapă profunzimile semnificaţiilor istorice şi de rău augur, de rău ursitor, cinee? Tot felul de milogi şi 
vânturaţi de pe la Bucharest, care laudă America şi Germania pentru apărarea flancului estic al Alianţei 
NATO, pedepsindu-l şi brutalizându-l în ţară pe Germano-Americanul ‘nost!  

Stimaţi to’arăşi,  
cum este cu istoria adevărului, cu istoria dreptăţii, cu istoria înfăptuirii actului de justiţie, cu 

istoria statului de drept din România, când bietului petent din România i se fură dosare, dispar probe, iar 
avocaţii tocmiţi şi plătiţi substanţial îl mint şi îl trădează, apocaliptizând şi reapocaliptizând apocalipsa 
însăşi…  

Suntem în iraţional şi ilogic, în Kali-Yuga de Anti-Sapiens, cu consecinţe extrem de grave la toate 
nivelele de existenţă şi esenţă a bietului uman, întrupat în propria Specie de devenire ca Sapiento-Uman…  

Evident, vom reveni, fiindcă tare mi-e teamă de un atac atomic în chiar vecinătatea noastră! 
 

FIINŢĂ ŞI REFUGIAT 
(2) Augustin OSTACE 

 
• Am fost un pribeag pe drumurile lumii, dintre puncte cardinale şi destiniale…  
• Am fost şi sunt un refugiat, al sorţii, al neuitării şi nemângâierii, un biet cărăuş al speranţelor 

sisifice…  
• Am fost, sunt şi voi fi un rătăcitor arhetipal, confundând fizica cu metafizica, biologia cu biofizica, 

indeterminatul cu predeterminatul, fiinţa cu nefiinţa, şi zeul cu muritorul…  
• Am trăit şi retrăit dramele tuturor împletite în dramele mele, prin care paşii celor fugiţi şi 

fugăriţi de vijelii războinice sunt însăşi parte din roata vieţii de individ şi Specie, de Sapiens umbrit şi 
însângerat…  

• Am scris şi rescris întregul iraţional ce ne înconjoară şi trece prin noi, învârtoşându-ne în 
răzbunări şi ameninţări, în bombardamente şi focurile prevestind judecăţile de apoi, timpurile de apoi şi 
uitările aproape stinse de ochii miraţi ai copiilor ce nu pot înţelege neînţelesul…  

• Am fost şi am trecut prin vămile prevestind disperarea şi lacrima, vămile fiind ale tuturor ce trec 
dintr-o lume în alta, din vis în paradis, din coşmar în iad, lăsând loc tuturor generaţiilor ce ne vor urma, şi 
care, probabil vor povesti altor copilaşi drumurile de prin stepele ucise…  

• Sunt ceea ce am fost şi voi fi ceea ce sunt, fără teama de rachete balistice, fără anxietăţi în faţa 
posibilelor radiaţii (termo)- nucleare, presărate cu grijă de bombe atomice, subatomice şi hiperatomice, 
întru planeto-iradierea generalizată, în care dacă universul nu ne-a ucis până acum, ne putem ucide noi, noi 
prin noi înşine, noi prin propriul sine, auto-înmormântându-ne în propriul nostru coşmar etern, din sicriul 
terrestro-planetar al tuturor uitărilor…  

Semnat: Fiinţa Autoucigaşă  


