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Mircea Geoană – o filă dintr-un dosar „disjuns”?Mircea Geoană – o filă dintr-un dosar „disjuns”?

Cezar A. Mihalache

ŞŞi dacă ar fi fost con-
damnat la „execuţie”, lui Mircea
Geoană tot i s-ar fi dat dreptul
la o ultimă ţigară! Dar „ce
ţigară?! PSD nu i-a mai permis
fostului candidat la Preşedinţia
României nici măcar o ultimă
rostire în propria-i apărare, „ex-
ecutându-l” mişeleşte. Executat
pe treptele partidului devenit
eşafod, nu atât pentru el, 
cât mai ales pentru PSD-ul de
azi. O acţiune de epurare prin
care social-democraţii nu fac
decât să repete, cu o
încăpăţânare şi aplecare spre
răfuiala personală aproape
mimetice, vechile greşeli. 

Capitale chiar, PSD
riscând, în condiţiile în care
„călăii” săi politici, în loc să
atace haitele trădătoare de la
putere, se răfuiesc cu himerele
din ceea ce a fost cândva PSD,
să se decribilizeze definitiv

Din nou, chiar dacă
zarurile erau oricum aranjate
pentru a da decizia dorită, cu
voturi clar majoritare pentru ex-
cluderea lui Mircea Geoană,
călăii politici din PSD s-au
grăbit, repetând eroarea care
stă parcă ca un blestem la
fundaţiile acestei formaţiunii in-
diferent de arconimele pe care
le-a purtat de-a lungul a 
mai bine de două decenii. 

O grabă care nu a
făcut decât să ridice noi şi noi
semne de îndoială acolo 
unde ar fi trebuit să se impună
forţa argumentelor, faptele
derulându-se într-o formulă 
atât de discutabilă încât nici 
nu ar fi putut genera 
altceva decât îndoială.

Astfel, deşi ar fi fost
atât de simplu să-l elimine
politic pe şeful Senatului,
executanţii social-democraţi (şi
ai social-democraţiei, în acelaşi
timp) au forţat inutil faptele,
rămânând, culmea, ei, şi mai
puţin Mircea Geoană, cu un

mare semn de întrebare vizavi
de moralitatea şi integritatea
deciziilor. În fapt, suntem în faţa
unuia dintre sindromurile cla-
sice în generarea instabilităţii
interne de care suferă PSD. 

O formaţiune care, ori
de câte ori a încercat să scape
de câte un personaj, transfor-
mat în paria pentru a masca
adevăratele focare de ruptură
lăuntrică, nu a reuşit decât să
creze fisuri prin care acesta să-
şi reconstruiască, din postura
de victimă, o nouă prezenţă.
Să-i mai enumerăm? Ion Ili-
escu, Adrian Năstase…

Acum însă, prin Mircea
Geoană, PSD a făcut chiar mai
mult de atât, deschizând o
adevărată „cutie a Pandorei”. 

Pentru că, în clipa în
care a abordat excluderea din
partid pentru întâia oară în isto-
ria formaţiunii, şi cu un personaj
mult mai șters prin faptele sale
de „trădare” internă decât multe
alte personaje mult mai
pretabile excluderii imediate 
(şi nu trebuie să ne amintim
decât de ciubucarul pesedist
din Parlamentul Europei care a
trădat încrederea unei ţări care
l-a trimis acolo), formaţiunea a
intrat într-un proces de autode-
vorare cu mult dincolo de sim-
pla vânătoare de vrăjitoare. 

Or, de acum înainte,
orice este posibil, iar faptul că,
după acest prim „succes” în
lărgirea spaţiului de manifetare
a propriilor orgolii şi frustări,
este previzibil ca Victor Ponta
să nu se oprească doar la
agăţarea unei singure victime
în insctarul în care pare că vrea
să transforme o bună parte  a
PSD-ului. Şi nu se va opri prob-
abil decât în momentul în care
în jurul său vor fi doar trepăduşi
„yesmeni”. Iar „cazul Mircea
Geoană” nu dovedeşte  doar
lipsa de democraţie din PSD,
ci, mai ales, aplecarea noilor
generaţii, nedebarasate de
mentalitatea de slugărnicie,
spre împlinirea poftelor „lider-

ilor” nenăscuţi pentru a fi lideri,
dar creaţi prin îndepărtarea
celor nepotriviţi din preajma lor.
Căci, dacă Mircea Geoană nu
mai putea dezamăgi pentru 
că nu mai avea cum să o facă
la acelaşi nivel ca „maximul”
atins când a pierdut alegerile,
tânărul „injurist” Şova 
şi stăpânul său (preşedinte de
partid, dar nu lider de mase)
au făcut-o pe deplin.

Dacă aceștia ar fi
asteptat măcar cinci minute,
atât cât şeful Senatului să
ajungă în faţa „executanţilor”,
fie şi doar pentru a i se citi ironic
un verdict deja luat, lucrurile ar
fi avut poate o faţadă de
minimă autoritate. Mircea
Geoană nu ar fi primit glonţul
excluderii pe la spate, iar 
lucrurile ar fi fost altfel „clasate”.

Nu s-ar mai fi văzut că
PSD hotăreşte cu acelaşi spirit
„democratic” specific şi altor
partide, nu ar mai fi ieşit 
în evidenţă că deciziile se 
iau tot peste capul electora-
tului, ale intereselor şi
sensibilităţilor acestuia.

P.S.:
Poate că „fileul” peste

care se joacă meciul din PSD
ar trebui răsturnat… Poate că
„excluderea” lui Mircea Geoană
a fost atât de pripită şi nefericit
fundamentată dintr-un motiv cât
se poate de pragmatic. Unul
care să justifice riscul asumării
controverselor doar pentru 
a evita un scandal cu mult mai
dramatic pentru PSD. Căci,
dacă lui Mircea Geoană i 
s-a potrivit fie şi o filă dintr-un
dosar disjuns din „disjuncţiile”
cvasipolitice ale aceluia care şi-
a suflat interesele prin toată
politichia, atiunci această grabă
nu mai este condamnabilă. Ba,
chiar păleşte în faţa răului care
s-ar fi produs dacă anumite
informaţii ieșeau la iveală
înainte ca partidul să se de-
baraseze de o grea piatră de
moară de… vânt. 

Regele e gol...Regele e gol...

Matei Mircioane

EExistă prejudecăţi
care te ţin încremenit în idee,
în spaţiu şi timp, nu te lasă să
vezi lumea în evoluţia 
ei, există prejudecăţi care 
te demobilizează, există
prejudecăţi care (asta chiar 
e interesant!) te propulsează
spre victorii. Există, de exem-
plu, prejudecata că nemţii 
sunt un popor harnic, disci-
plinat, meticulos, econom, 
perseverent, constructiv.

Nimeni nu mai stă să
analizeze situaţii, cazuri partic-
ulare, întâmplări care ies în
afara acestei proiecţii. Eticheta
a fost pusă şi evenimentele se
analizează pornind de la 
acest dat al poporului german,
considerat axiomă. Când se
vorbeşte despre criza
mondială, Germania este
scoasă din discuţie, pentru 
că, (nu-i aşa?) un popor exem-
plar prin atitudinea faţă de
muncă nu se poate să aibă
aceleaşi probleme ca celelalte
popoare, ca de exemplu 
cele meridionale, care sunt
leneşe, indolente, risipitoare.

Aflăm acum, de 
la preşedintele Consiliului
Miniştrilor de Finanţe din zona
euro, că datoria Germaniei
este îngrijorătoare, fiind mult
mai mare decât a Spaniei, atât
în cifre absolute, cât şi în pro-
cente. În vreme ce Spania,
considerată a fi în preajma fal-
imentului, are o datorie publică
de 61 la sută, Germania are o
datorie de 63 la sută! Prin
comparaţie, datoria publică a
României este de 38 la sută.

Şi totuşi, Germania se
comportă de parcă nu ar avea
probleme deosebite, se
îngrijorează de soarta ţărilor
puternic îndatorate, le ceartă şi
le dă sfaturi despre ce ar tre-
bui să facă. Dar, se vede bine,
comportamentul economic al
germanilor nu a fost diferit de

al celorlalţi europeni. Şi ger-
manii s-au împrumutat, şi ger-
manii s-au bazat pe credite şi
consum. Însă, dacă toţi ştim că
Germania este exemplară,
Germania se comportă ca
atare. Şi, să recunoaştem, cel
puţin până în prezent această
prejudecată o ajută. Este
acesta un comportament, să-i
zicem „sindromul regelui”, care
se comportă ca un rege, 
în special dacă şi el şi cei din
jur ştiu că e rege, chiar dacă
este îmbrăcat în zdrenţe sau
este în pielea goală.

Acest lucru îl poate
ajuta, îl poate face să impună
respect, până la un moment-
dat, când cineva, mai puţin
atent la cuvint şi mai atent la
realitate se apucă să strige:
„Regele e gol!”. Acel moment
poate declanşa o mare tulbu-
rare, chiar o dramă, deoarece
lumea îşi dă seama că a trăit
în iluzie. S-ar părea că mo-
mentul acela este aproape ori,
chiar, a şi sosit. Şi ne trezim că
întreaga Europă, întreaga
lume occidentală se află în
aceeaşi găleată. De fapt, ne
aflăm în acelaşi mare rahat,
din care nu vom ieşi decât prin
mari eforturi şi sacrificii individ-
uale şi colective. Desigur, unii
se vor sacrifica mai mult, alţii
mai puţin, alţii de loc. Depinde
unde i-a aşezat viaţa, întâm-
plarea, deciziile personale, 
deciziile altora şi prejudecăţile,
personale şi colective. Ca 
o observaţie colaterală priv-
ind prejudecăţile, respectiv
etichetele, aplicate unor per-
soane: Dacă lui Geoană i 
s-a aplicat eticheta de
prostănac, lui Iliescu eticheta
de înţeleptul partidului (social
democrat), lui Băsescu
eticheta de mână forte, 
lui Frunzăverde eticheta 
de stăpânul judeţului Caraş-
Severin, ei se vor comporta 
ca atare.

●

„Maica Domnului” pe scenă„Maica Domnului” pe scenă

Al. Stănciulescu
Bârda

LLa o recentă emisiune
a Iulianei Tudor, „O dată-n
viață”, printre alți artiști 
și figuranți, a apărut și Maia
Morgenstern, evreică de origine
română, artistă la Teatrul Evrei-
esc din București. Actrița a de-
venit celebră prin rolul Maicii
Domnului, pe care l-a jucat în 
filmul Patimile  lui Hristos al re-
gizorului Mel Gibson.

Ne-a impresionat pe
toți prin naturalețea cu care și-a
jucat rolul, am plâns cu toții de
durerea ei și pentru mulți dintre
noi artista s-a identificat în mo-
mentele acelea cu însăși Maica
Domnului. Au fost enoriași ai
noștri, care m-au întrebat sincer

marcați și cu lacrimi în ochi: „-
Cum au reușit să filmeze
atunci? Erau pe atunci aparate
de filmat?” 

Am încercat să le explic
că este o reconstituire, că este
un film, dar degeaba. Artistul
care juca rolul Mântuitorului și
artista care juca pe cel al Maicii
Domnului se identificau cu per-
soanele biblice propriu-zise. Am
mai văzut-o de atunci pe artistă
în diferite emisiuni dând intervi-
uri sau jucând alte roluri. Totuși,
rolul de Maica Domnului i-a mar-
cat viața și a făcut-o de neuitat
pentru oricine a văzut filmul.

În emisiunea amintită,
Doamna Maia Morgenstern ne-
a dezamăgit pe toți. Nu negăm
valoarea artistică a prestației.
Doamna Maia a fost și în noile
roluri la același nivel dintot-

deauna. Pentru noi, creștinii,
care am văzut-o în rolul de
Maica Domnului, prestația dum-
neaei pe scenă la emisiunea
citată aprodus o răsturnare
sufletească. Era de necrezut s-o
vezi pe ,,Maica Domnului” în
costum de oșancă, jucând de
parcă îi intrase strechea sub
poale și cântând ,,Țupa, țupa,
măi Vasâi”. Situația descrisă
ridică încă o dată problema
ecranizării textelor biblice. 

Acțiunea în sine s-ar
putea să fie de bună-credință, în
ideea de a populariza valorile
religioase creștine, de 
a face artă și chiar de a face mi-
siune creștină. Totuși, între-
barea firească revine de 
câte ori se pune o astfel 
de problemă: ecranizarea
folosește adevărului biblic sau îl

trădează? De cele mai multe ori
regizorii și artiștii își pun am-
prenta pe produsul cine-
matografic, în detrimentul
textului propriu-zis. Personal am
fost oricând dezamăgit, când
am vizionat un film religios. 

Filmul îmi prezenta o
altă realitate decât aceea care
mi se întipărise în minte în mo-
mentul când citisem textul. Era
altceva. Pe lângă faptul că filmul
introducea scene și dialoguri in-
ventate, artiștii nu se identificau
întru totul cu persoanele sfinte
pe care le reprezentau. Dacă îi
mai vezi peste câtva timp
țopăind pe scenă pe ritmuri mai
mult sau mai puțin deocheate,
ori îi recunoști în alte filme par-
ticipând la momente  obscene,
de care orice om de bună-
credință se rușinează, este

dăunător credinței adevărate.
Filmul se transformă

într-o unealtă foarte periculoasă
a secularizării, a desacralizării a
ceea ce este sfânt, intangibil. 

Este o coborâre
artificială a sacrului la nivelul
umanului, pentru a-l batjocori. 

Este ceea ce făceau
grecii și romanii cu zeii și zeițele
lor, când le atribuiau toate trăirile
și micimile ființei umane, când îi
făceau eroii unor istorii și acțiuni
păcătoase, care numai de zei nu
erau demne. Cât de minunată ar
fi ,,arta” cinematografică, ea tre-
buie să-și păstreze domeniul ei
propriu, ci să nu se amestece în
cel religios. La fel și artiștii, cred
că ar fi bine să nu-și întineze
prestigiul, măreția. Pot foarte
bine să-și câștige celebritatea
fără a profana domeniul sacru!
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Gheorghe Funar

SSe apropie iarna, iar
românii sunt „bombardaţi” şi
manipulaţi zilnic, prin mass-
media, cu o mulţime 
de informaţii referitoare la
unele aspecte ale dezastru-
lui economic şi social
înfăptuit pe bază de pro-
grame de către Regimurile
Iliescu, Constantinescu şi
Băsescu, în colaborare cu
eternul guvernator al Băncii
Naţionale a României,
membru al Comisiei Trilat-
erale şi, mai nou, al Clubului
Bilderberg. Forţele oculte
din străinătate, împreună cu
alogenii care de 22 de ani
fac cu schimbul la conduc-
erea României, se grăbesc
să-şi îndeplinească, la ter-
men, obiectivele principale
din Holocaustul împotriva
românilor, respectiv:

1) Lichidarea Poporului
Român, urmaş al Poporului
Primordial, al Adevăratului
Popor Ales de Bunul Dum-
nezeu, care a dat lumii 
cea mai veche civilizaţie 
şi care trăieşte de mai bine
de 10.000 de ani în Grădi-
na Maicii Domnului, 
în Dacia Edenică.

2) România să nu mai 
existe ca stat pe harta 
Europei.

3) Materializarea proiectului
„Israel în România”, în 
25 de ani, respectiv  pînă 
în  2014!

Tot ce a fost progra-
mat şi s-a desfăşurat în
România, în perioada de-
cembrie 1989-noiembrie
2011 şi va continua în anii
următori, face parte 
din Holocaustul împotri-
va românilor, care se
derulează în ritm accelerat,
cu susţinerea directă sau
tacită a partidelor politice
parlamentare şi a UDMR,
precum şi prin acţiunile
anunţate de preşedintele
Băsescu şi care 
sînt înfăptuite de Guvernul
Boc, controlat de Fondul
Monetar Internaţio-
nal, Banca Mondială şi
Comisia Europeană.

Populaţia României
a aflat, la mijlocul lunii
noiembrie 2011, de la stu-
diourile publice şi private de
televiziune şi radio, prin
gura preşedintelui Băsescu
şi a premierului Boc, că, 
în plină criză internaţională,
în România se înregistrea-
ză o creştere economică
spontană, meteorică,
nepregătită şi neaşteptată,
a treia ca mărime din Eu-
ropa. De asemenea, se zice
că a crescut producţia

agricolă cu 25 la sută faţă
de anul 2010. Cifrele 
sînt statistice şi hîrtia le
suportă. În timpul Regimului
Ceauşescu, minciunile erau
ceva mai mici, inclusiv în
agricultură. Se ştie că min-
ciuna are picioare scurte, 
inclusiv la Institutul Naţional
de Statistică, la Palatul
Cotroceni şi la Palatul Victo-
ria. Dacă ar exista 
cu adevărat o creştere
economică, preşedintele
Băsescu şi premierul Boc
nu ar avea nici un argument
care să justifice blocarea
revenirii la salariile bugetar-
ilor dinaintea tăierilor, pre-
cum şi majorarea pensiilor
măcar cu rata inflaţiei. Pen-
tru anul 2012, aceiaşi
vremelnici conducători ai
României anunţă o creştere
economică modestă, reduc-
erea deficitului bugetar şi 
a inflaţiei dacă nu va reveni
criza în ţările vest-eu-
ropene. Pe lîngă aceste
preziceri portocalii sau
verzi, tot preşedintele
Băsescu şi premierul Boc îi
înştiinţează pe români că
pensiile şi salariile rămîn
îngheţate, iar drepturile
salariale cîştigate în
instanţele judecătoreşti nu
vor fi plătite decît peste 5
ani sau mai tîrziu, cînd vor fi
bani pentru bugetari. 

Deocamdată sînt
numai bani de furat de către
maeştri portocalii în acte 
de corupţie, cum sînt cei
arestaţi de la Cluj-Napoca şi
cei care aşteaptă mandatele
în Bucureşti. Pentru prima
dată, preşedintele Băsescu
a declarat public că dacă,
după vizita sa la Curtea
Constituţională, aceasta va
decide că trebuie plătite
drepturile salariale şi pensi-
ile tăiate de Guvernul Boc,
atunci hotărîrea respectivă
nu va putea fi aplicată din
lipsa banilor. Pentru această
declaraţie a preşedinte-
lui Băsescu, care încal-
că Constituţia României,
Opoziţia (PSD, PNL şi PC)
a anunţat că va începe pro-
cedurile legale pentru sus-
pendarea sa. Demersul este
necesar şi legal, dar nu 
va avea finalitate! Liderii
Opoziţiei se pare că nu au
aflat că, din iniţiativa parla-
mentarilor PDL, în toamna
anului 2010, forul suprem
legislativ a votat modificarea
şi completarea Legii Curţii
Constituţionale pentru a
face, practic, imposibilă sus-
pendarea din funcţie a
preşedintelui Băsescu. 

Acesta a promulgat,
cu multă plăcere, această
lege, pe care ar fi bine să 
o citească preşedinţii PSD,
PNL şi PC. De cîteva 
zile, preşedintele Băsescu
afirmă şi premierul Boc

repetă că Nu sînt bani”! Sub
acest pretext, cei doi şi alţii
care îi dirijează au stabilit 
că nu sînt bani pentru plata
integrală a pensiilor 
şi salariilor, a  ajutoarelor
sociale, pentru Învăţămînt,
Sănătate, Armată, Poliţie 
şi Agricultură. Regimul
Băsescu-Isărescu-Boc are
bani pentru a plăti datoriile
şi dobînzile la băncile
străine, de 18 miliarde euro
şi 2,5 miliarde euro în anul
2011 şi de 20 miliarde euro
şi trei miliarde euro dobînzi
în anul 2012. Acelaşi regim
are bani mulţi pentru clien-
tela politică, inclusiv pentru
fraudarea alegerilor locale şi
parlamentare din anul 2012.

De ce nu sînt bani?
Nu-i întreabă nimeni! Nici pe
preşedintele Băsescu, nici
pe guvernatorul Isărescu,
nici pe premierul Boc, nici
pe ministrul de Finanţe… 

Nimeni nu poate
crede că în România, unde
sînt milioane de oameni
harnici, bine pregătiţi profe-
sional şi dornici de muncă,
într-una dintre cele mai bo-
gate ţări din lume în resurse
naturale, guvernanţii se
plîng că nu au bani! Cine
poate crede că Guvernul
României nu are bani după
ce Regimurile Iliescu, Con-
stantinescu şi Băsescu,
bine consiliate de veşnicul
guvernator Isărescu, au la
activ, cel puţin următoarele:

1) Privatizarea cîtorva mii
de societăţi comerciale, cu o
valoare totală de piaţă de
peste 700 miliarde euro. 
La acestea se adaugă lista
companiilor pe care FMI 
şi Banca Mondială le 
cere Regimului Băsescu-
Isărescu-Boc să le priva-
tizeze de urgenţă: TAROM,
CFR Electrificare, Soci-
etatea Naţională a Lignitului
Oltenia, Electrica Feroviar,
Hidreoelectrica, Romarm,
Oltchim, Electrica, CFR
Marfă, Cuprumin, Electrica
Serv, Electrica furnizare pro-
prie, Compania Naţională a
Huilei Oltenia şi Hunedoara,
Petrom (procentul de 10%,
cît mai are Satul Român),
Nuclearelectrica, Distribuţie
Electrica, Transelectrica 
şi Transgaz. În legătură cu
aceste firme, la Radio
România Actualităţi, în ziua
de 16 noiembrie a.c.,
preşedintele Băsescu a de-
clarat că nu este important
preţul pentru privatizările 
din anul 2012, ci sumele 
pe care le vor investi 
noii proprietari străini“. 

Ca urmare, toate
aceste firme vor fi date la
cei agreaţi de FMI, Banca
Mondială şi Comisia
Europeană pe bani puţini,
pe mărunţiş. Astfel, va fi

risipită o altă mare parte 
din averea Poporu-
lui Român. Subminarea
economiei naţioanle 
este evidentă şi pentru Par-
chet, şi pentru DNA.

2) C o n c e s i o n a r e a
exploatării resurselor natu-
rale din România, cu o val-
oare de peste 1 000
miliarde euro. Acum, 
se pregăteşte vînzarea
rapidă, pentru numai 50 mi-
lioane euro, a celui mai
mare zăcămînt de cupru din
lume (peste 1,5 miliarde
tone), aur şi argint, cel de la
Roşia Poieni, estimat la
peste 50 miliarde euro. La
Agenţia Naţională pentru
Resurse Minerale (ANRM),
subordonată Guvernului
Boc, se stă la coadă pentru
obţinerea licenţelor de 
exploatare a resurselor 
naturale ale Poporului
Român, la cele mai mici
redevenţe din lume.

3) Împrumuturi externe
uriaşe, de peste 150 mil-
iarde euro. Regimul
Băsescu- Isărescu-Boc 
a împrumutat, în numai trei
ani,  peste 80 miliarde euro.
În fiecare lună, acest tri-
umvirat îndatorează
Poporul Român cu 1,5-2
miliarde euro, sume împru-
mutate de la băncile străine
şi la dobînzi foarte mari. 

Pentru anii 2012-
2014 se pregăteşte tere-nul
pentru îndatorareaRomâniei
cu sume incredibil de mari! 

Numai din aceste
trei surse, rezultă că
Regimul Băsescu-Isărescu-
Boc ar trebui să aibă bani şi
nu există justificare logică şi
economică pentru lipsa lor.
Atît Puterea, cît şi Opoziţia,
cu acordul sau impunerea
FMI, Băncii Mondiale 
şi Comisiei Europene, 
au îngheţat creşterea veni-
turilor la Bugetul de Stat 
cu circa 20 miliarde euro 
pe an, prin refuzul:

a) abrogării Legii
nr.555/2004 privind privati-
zarea PETROM, pentru
care există o propunere
legislativă a PRM. Numai
prin abrogarea acestei legi
s-ar obţine anual venituri 
la Bugetul de Stat de șapte-
zece miliarde euro;

b) modificării redevenţelor
plătite de titularii licenţelor
de exploatare a resurselor
minerale din România,
redevenţe care sînt cele 
mai mici din lume;

c) abrogării art.216 din
Codul fiscal, prin care sînt
scutite de plata impozitelor
către Statul Român firmele
care exploatează şi exportă

direct ţiţei şi gaze naturale;

d)     redeschiderii de către
Guvernul României a
firmelor care au fost închi-
se în urma privatiză-
rilor frauduloase.

Pe această cale se
pot asigura milioane 
de locuri de muncă şi veni-
turi substanţiale la Bugetul
de Stat. Guvernul Boc V a
sfidat legea şi nici după o
lună de la termenul legal, de
15 octombrie, nu a prezen-
tat la Parlament proiectele
de lege ale Bugetului 
de Stat şi Bugetului
Asigurărilor Sociale de Stat
pentru anul 2012. Întîrzierea
este datorată şi îngheţării
ajutoarelor sociale. Cu toate
că preşedintele Băsescu 
a declarat, la Radio şi Tele-
viziune, în ziua de 16
noiembrie a.c., că ştiu că
românilor le este greu”,
totuşi el acţionează
împreună cu Guvernul Boc
V şi la comanda FMI şi
Băncii Mondiale pentru
tăierea a circa 50 de aju-
toare sociale. De ce? 

Pentru exterminarea
cît mai rapidă a beneficiar-
ilor acestor ajutoare sociale
şi a familiilor acestora! În
timpul Regimul Băsescu-
Isărescu-Boc s-a ajuns ca,
în luna noiembrie 2011, mai
mulţi români să ceară
autorităţilor locale şi cen-
trale să fie eutanasiaţi, pen-
tru că nu mai au din ce 
trăi şi nici bani pentru
medicamente. Un caz
cutremurător, mediatizat de
televiziuni, este cel al doam-
nei Staicu Ramona, din
oraşul Strehaia, judeţul
Mehedinţi, care, împreună
cu fiica sa grav bolnavă, 
a solicitat în scris prefectu-
lui judeţului să acţioneze
pentru obţinerea aprobărilor
legale ca să fie eutanasiate.

Cu toate că
preşedintele Băsescu şi
premierul Boc au aflat 
despre acest caz, unic în
Europa, ei nu au întreprins
nimic pentru salvarea lor.
Nu au găsit nici timpul nece-
sar pentru o deplasare pînă
la Strehaia.Este o chestiune
de zile pînă cînd pachetul 
de legi impus de FMI va fi
trecut prin Camera
Deputaţilor, iar de la 1 ia-
nuarie 2012 se accelerea-
ză Holocaustul împotriva
românilor. Ce-i de făcut?

Românii trebuie să
afle adevărul, să se
unească şi, în mod paşnic,
să iasă în stradă pentru a-şi
apăra dreptul la viaţă, 
la ocrotirea sănătăţii, 
la muncă, la proprietate
privată, la învăţătură şi la 
un nivel de trai decent 
în Uniunea Europeană.



4 Tichia de politician

Cazier moral de politician… penal – serial despre ceiCazier moral de politician… penal – serial despre cei
mai lustrabili și mizerabili (ș)parlamentarimai lustrabili și mizerabili (ș)parlamentari

Romeo Tarhon

FIȘA PENALĂ
a inculpabilului SILVIU

PRIGOANĂ

(Notă: Pentru a lua prin sur-
prindere în jungla lor politică
greu accesibilă cât mai mulți
prădători, am început seria
dezvăluirilor cu șacalii,
hienele și coioții mai mici).

PPedelistul cu buletin
de București, Silviu
Prigoană, nu este nici șacal,
nici hienă, nici măcar coiot
din casta prădătorilor mici,
dar nici mare sconx nu este,
deși tot ce face pute, căci nu
are glanda prea mare pen-
tru funcții politice în partid 
și stat, însă este, de de-
parte, cel mai mare vulpoi,
cel mai viclean și acapara-
tor prădător, un adevărat
model al minciunii, dema-
gogiei, traficului de influență
și corupției pentru animalele
politice din zooșparlament. 

Un mare păcălici…
Ca demagog profe-

sionist, cumătrul vulpoi a
penetrat cu tupeu în haita
politică direct din vizuina
hoțomanilor, cotizând exem-
plar cu sume fabuloa-
se pentru partid, păcălind
electoratul prin gogorițe
nemaitrâmbițate de către
alte fiare și orătănii politice
până atunci, între care 
cea mai umflată, bășicoasă 
și urzicoasă a fost promisi-
unea de a înapoia Casa
Poporului poporului,
megaclădirea ceaușis-
tă confiscată cu toată
nesimițirea de către aleșii

iepurașilor orbi și surzi.
Conu` vulpoi Prigoană este
unul dintre cei mai hrăpăreți
băieți descurcăreți  care îi
păcălesc pe nătăfleți  și unul

dintre guralivii apărători 
ai privilegiilor de haită prin
sabotarea și boicotarea
inițiativelor unora, altora –
fără aptitudini la furat -  de
modificare a legilor care 
le permite (ș)parlamentarilor
să fure cvasilegal de la stat,
așa cum s-a bătut 
cu păroasele-i labe (din
față) în piept în campania
electorală însuși  Prigoană.

Dar mierea, pas-
trama de oaie și cașul de
furat sunt mult mai gustoase
dacă ursul face legea
albinăritului, lupul legea
oieritului, și vulpea legea
cașcavelitului (!)… Afaceri
negre cu legi albe…

Silviu Prigoană este,
potrivit unor anchete „dis-
crete” date publicității,
primul în topul celor mai
bogați îmbogățiți prin
politică în urma afacerilor cu
statul, sau facilitate de către
stat. Doar și dând crezare
că ar fi sincere și complete
declarațiile lui de avere, 
pe lista averilor lui incredi-
bile figurează  nenumărate
proprietăţi în ţară şi în lume
și bunuri dintre cele mai va-
loroase, mici și mari, de 

la mobile de epocă la între-
gi colecții de tablouri,
antichități, timbre,  monede,
ceasur i…reprezentând
sume cu adevărat exorbi-
tante. Vă puteți face o imag-
ine doar și din faptul 
că  Declaratia acestui depu-
tat conține 309 pagini și 
o listă nesfârșită cu 12 397
de contracte încheiate 
de firmele imperiului
Prigoană. Vă imaginați că
majoritatea acestor con-
tracte sunt cu statul sau co-
participative cu instituții terțe
de stat. Nu mai este nici 
o noutate că, de pildă,
Rosal Grup SRL,
megafirma de salubritate a
regelui gunoaielor a aca-
parat în câțiva ani (de man-
dat politic al rapacelui
deputat) o mare halcă din
țara gunoaielor și tot ce
figurează în adminstrația
statului pe uriașe arii 
de stoarcere a banilor de la
amărăștenii care plătesc
pentru un metru cub de
gunoi pe săptămână și pe
locuitor o taxă la valoare
occidentală dintr-un venit de
lumea a treia, fără ca vreun
cetățean, pe foamea și 
pe praful ăsta, să producă
măcar un metru cub 
de deșeuri pe lună…

Despre (ș)parla-
mentarul Silviu Prigoană s-
ar putea scrie mulți metri
cubi de dosare dacă s-ar
supune anchetelor penale
faptele acestui personaj 
alegoric de fabulă
dâmbovițeană care înșfacă
prin minciuni și păcăleli bu-
cata de caș de la ciocul…
papagalilor care l-au votat.

●

Poporul 
Da-Di…

Aurel Brumă

„O„Obraznicul mănâncă praznicul!” Cu această deviză
adânc săpată pe frontispiciul Casei Poporului reiterez par-
cursul glorios al câtorva personaje exilate sau înlănţuite de
fotoliile celor două camere ale legislativului autohton ba,
colac peste pupăză, la Parlamentul European. Şi cum polit-
ica e o treabă grea şi murdară (lectură permisivă dintr-un ar-
ticol data 1886) aleşii au obţinut şi un supra-spor bănesc al
ruşinii (aşa cum prin ́ 56 primeau gunoierii profesionişti). Dar
obrazul le este pupat în contra-balans  de clauza de imuni-

tate care, din nefericire, nu a fost extinsă şi la ilegaliştii de tip
nou – revoluţionarii de Mizil, Tupilaţi sau Călmăţui. Dar nu
asta contează în acest moment. Personal, cum am declarat
cu mâna pe o hârtie de 100 euro, îl iubesc pe Dan Dia-
conescu, iniţiatorul de geniu periferic al serialului fluviu 
cu moarta-n popuşoi şi superbele dialoguri conduse haios
pe deasupra sicriilor descoperite unde le-a descoperit. 

Vestea că şi-a înfiinţat, ca martir al CNA-ului,  un
popor personal, Poporul Dan Diaconescu şi un partid per-
sonal, Partidul, m-au umplut de mândrie demografică dar şi
de o răscolitoare gelozie ca fost iniţiator al recompunerii unui
partid al Druizilor sau al Carpilor sau Costobocilor aşa cum
UDMR-ul şi ce alte popoare sunt prin parlament. Cum
spuneam, vestea m-a făcut să alerg la cimitirul de maşini
unde un alt mare admirator  al Poporului Da-Di, fost publicist
analist, lucrează cu un sfert de normă la desmembrări. L-am
găsit  într-o baltă de lacrimi deasupra căreia, sub formă 
de bărcuţă, naviga portretul preşedintelui trufanda. „E jale, a
scâncit amicul. S-a condamnat  la execuţie prin DNA.” Şi 
mi-a împins „programul” de guvernare prezidenţială a noului
partid al sus numitului Popor Da-Di, adnotat:

20.000 euro x 10 milioane de români care deschid 
o afacere  egal 200000000000 euro; spor de salarii şi pen-
sii din alte surse decât bugetul, presupun, alte zeci de mil-
iarde; compensarea taxelor pe care cetăţenii  nu le vor plăti
dar care sunt necesare formării bugetului – alte zeci miliarde;
plata unor subvenţii de supravieţuire pentru parlamentarii şi
miniştrii care nu vor mai fi salarizaţi – alte zeci de miliarde;

În concluzie, icneşte amicul, ori că Dan exploatează 
pe neve Roşia Montană, ori că este moştenitorul secret al 
lui Rotschild, ori că că, ori că că. Mă uit la desmembratorul
de partid: râde câş, în guturai de cinci batiste. Gripa. 

Lipsa de imunitate. Şi, mai zice el, dacă Poporul Da-
Di trage din urnele naţiunii ceva lozuri câştigătoare, că de
fraieri nu ducem lipsă, ăsta nici gripă, nici alţi viruşi n-o 
să mai aibă, c-o pune de-o imunitate parlamentară ce 
n-a văzut Parisul. La noi e altfel. Şi-mi întinde o batistă
aproape  deloc folosită pe margini. Apoi, supliment pentru
tembeli, îmi spune povestea  tipului care a ajuns miliar-
dar din clasările de gunoaie prin tomberoane. 

Un traseist, domnule, că s-a mutat la Londra.

●

Să-mi iau azil politic în Uganda?Să-mi iau azil politic în Uganda?

Traian Vasilcău

FFratele meu, care
putea fi lesne mitropolit, îmi
oferă cadou un sfat de mil-
ioane de ruble transnistriene:
să plec din acest stat, care nu-
i de mine, nu-i pentru mine și
care poate exista fără mine un
miliard de ani, cel puțin.

Să plec și să accept
oferta ofertelor vieții mele: să-
mi iau azil politic în Uganda.

Îl telefonez la unu de
noapte pe Lupu la numărul
care-mi lipsește cu
d e s ă v â r ș i r e . D o a r m e
președintele, ca tot omul.
Doarme și dulce visează că  în
sfârșit s-a născut…, în
sfârșit… Îl telefonez la două de
noapte  pe Vladimir Vasilievici
la cele două numere  samavol-
nic ocupate de  Smirnoff.

Doarme primul min-
istru, ca tot stejarul.

Doarme și falnic
visează că în sfârșit s-a îm-
plinit…, în sfîrșit…

Îl telefonez  la trei de
noapte pe Ghimpu la numărul
lui Traian Băsescu.

Doarme ex-
președintele și visează că tre-
buie să plătesc  în continuare
chiria și serviciile comunale
pentru biroul, în care nu pot să
dorm și nici nu am drept să
visez, chiar dacă mai multe
ONG-uri, vecine cu mine, sunt
scutite de așa ceva și vreme
de secole beneficiază de
alocări grase din bugetul
Primăriei conduse de NOI.

Iar Dl  NOI, îmi aduc
aminte, mi-a promis în 2007 că
Legea Antidiscriminare în
sfârșit va funcționa în
Chișinău,… în sfîrșit…

Îl telefonez, din
obișnuință, la patru de noapte
pe Voronin, la numărul lui
Dodon și Mubarak.

Doarme umbra
noastră tutelară, doarme pro-
fund și visează că n-a fost
trădat în sfârșit…, că n-a mai
fost…, în sfârșit… 

Tus4  dorm,   visează
și tac.

Tus4    au   luat  cîte-
o Niagară în gură.

Și-atunci, rămas
unicul om treaz din acest stat,
sunt  tandru îmbrățișat de-o
dilemă totală și-o-ntreb:„Face,
duduie, s-o iau spre raiul visat
de milenii,–spre Uganda, sau
să mai aștept vreo 20 de ani
de promisă  antidiscriminare 
și inexistentă schimbare, ca să
mi se permită,… în sfîrșit…,
emigrarea în Canada, 
la eschimoși?”…

Întreb. Tus4 dorm,
visează și tac…, în sfîrșit,…

E cinci de noapte, mă
duc și eu cu dilema să dorm.

Noapte bună, (ne)Pa-
tria mea!



Ghimpele Națiunii

Ponta – acelaşi veşnic şi vasal copilotPonta – acelaşi veşnic şi vasal copilot

Cezar A. Mihalache

DDeşi el este cel ex-
clus din partid, paradoxal,
nu Mircea Geoană este
acum figura centrală. Ci,
Victor Ponta… Care, fie că
a realizat ori nu, a fost
folosit, speculându-se 
orgoliile şi frustările sale,
pentru a-l mazili pe şeful
Senatului. Un Victor Ponta
care nu părea la sfârşitul
sedinţei de „execuţie”
politică a fostului candidat 
la Preşedinţie prea mulţumit
de sine. Cu atât mai puţin
fericit. Pentru că, în vreme
ce toţi ceilalţi „executanţi”
aveau un zâmbet 
de satisfacţie (de la anon-

imul Rizea, la „greii” Iliescu
ori Năstase), Victor Ponta
părea cel mai puţin încântat.

Chiar dacă, măcar
teoretic, victoria era a lui.

În fond, tocmai
demonstrase că are o
„mână de fier”, nu?! E drept
una care s-ar putea să
atârne cât de curând şi 
de funia pe care şi-a pus-o,
prin deschiderea acestei
adevărate cutii a Pandorei
Social Democrate, de frag-
ilul său gât politic. Pentru
că, în realitate, „mâna 
de fier” nu a fost a lui, el fiind
doar braţul lung 
de marionetă pus 
la dispoziţia bătrânilor
păpuşari ai partidului…

De departe, însă, cel
mai direct semnal că Victor

Ponta nu deţine nici măcar
cât negru sub unghie con-
trolul partidului, un mesaj
cât se poate de direct şi urâ-
cios în acelaşi timp, l-a 
dat chiar Ion Iliescu. Cu 
o neruşinare demnă 
de epitele atribuite „la
supărare” de către Mircea
Geoană, preşedintele
onorific-fondator, sau vicev-
ersa, o nesimţire care ar 
fi trebuit să-l înfurie pe 
Victor Ponta măcar cât 
l-au înfuriat vorbele şi
deplasările lui Geoană pe
alte continente, Ion Iliescu
s-a dat în stambă ca prim
vorbitor. Şi, evident, forma-
tor de opinii în partid.

Astfel, „onorificul”,
dar nu şi „onorabilul”, nu a
aşteptat ca fragilul Ponta

să-şi termine discursul de
după excluderea din partid
a şefului Senatului, ci a ieşit
la rampă eclipsându-l deloc
„accidental” pe preşedintele
de drept al PSD-ului.

Poate de aici şi mina
total nefericită a lui Victor
Ponta. O figură prăbuşită,
departe de imaginea unui
proaspăt învingător, ci 
mai apropiată de aceea a
unui personaj care a avut
brusca revelaţie a (ne)rostu-
lui său, fiind evident că nu
Victor Ponta va fi cel ce, pe
mai departe, va decide
următoarele exluderi şi chiar
linia partidului… Pentru că,
dacă o parte din formaţiune
se va frământa până la 
a desprindere, vinovăţia
„autodevorării” partidului 

va cădea în sarcina lui Vic-
tor Ponta. Mai ales dacă 
se va pune în cele din urmă
problema unui congres 
extraordinar… Şi este cât
se poate de firesc ca re-
sponsabilitatea să-i revină
preşedintelui de partid. 

Chiar dacă, la finalul
execuţiei lui Mircea
Geoană, Ponta din Pont-ul
PSD-ului a încercat să se
spele pe mâni de vinovăţii,
subliniind că a fost decizia
celorlalţi. Cu toţii îl vor
vedea pe el ca unic vinovat
al rostogolirii bolovanului 
la vale. Chiar dacă au mai
pus mâna şi unu-altul…

Că     aşa     e     în

politică…

●
O fantomă bîntuie prin Europa: Republica Moldova sau O fantomă bîntuie prin Europa: Republica Moldova sau 

Republica Molotov-RibbentropRepublica Molotov-Ribbentrop

Ilie Bratu

CChiar de la bun în-
ceput vreau să subliniez: 
R. Moldova este o anomalie
istorică, o consecinţă directă a
Pactului Molotov-Ribbentrop! 

Eu îi mai zic REPUB-
LICA MOLDOVA – coadă de
şopîrlă: şopîrla a rămas de
partea dreaptă a Prutului, iar
coada – pe malul stîng… Para-
doxal, dar unii chiar cred că pot
face din coadă de şopîrlă-
şopîrlă… Rusia comunistă nu
s-a limitat doar la ocuparea şi
anexarea teritoriilor româneşti
de la est de Prut, dar le-a şi
hăcuit, trecînd in mod absolut
ilegal şi criminal la Ucraina
sudul si nordul Basarabiei, nor-
dul Bucovinei si ţinutul Herta,
tăindu-ne, astfel, ieşirea 
la Dunăre şi Marea Neagră şi
văduvindu-ne de Carpaţii
noştri milenari… Unde ne sunt
cetăţile noastre de pe Nistru,
Cetatea Albă şi Hotinul?  Unde
ne este Cernăuţiul nostru 
istoric? De cînd Tighina 
face parte din Transnistria?

R. Moldova nu-şi
controlează o bună parte din
teritorii și frontiere, acestea
fiind ocupate de ruşi…Un ast-
fel de stat se cheamă 
stat eşuat! În situaţia cînd RE-
PUBLICA MOLDOVA are
frontieră doar la vest, iar la est
porţile sunt deschise vraişte şi
controlate de ruşi, apare
fireasca întrebare: cui aparţine,
de fapt, frontiera de la Prut?

R. Moldova este un
stat insolvabil şi falimentar la
toate capitolele… Experimen-
tul de peste 20 de ani de
existenţă a R.Moldova ca ,,stat
independent” a eşuat definitiv
şi ireversibil! După 20 de ani
de ,,independenţă” PIB-ul RE-
PUBLICA MOLDOVA pe cap
de loc. a constituit în 2010 doar
1 630 dolari, tocmai… 50 la
sută din PIB-ul anului 1991, în
timp ce PIB-ul  României a fost
de 7 542 dolari/pers! Chiar
dacă vom păstra ritmurile de
creştere economică, ne-ar tre-
bui cam 40 de ani ca să
atingem nivelul anului 1991 şi

vreo 150 – pe cel al României!
În prezent datoria

externă însumată a REPUB-
LICA MOLDOVA  depăşeşte
deja cinci miliarde, în timp ce
veniturile în bugetul de stat pe
anul 2011 vor constitui doar 1.7
mld USD… Situaţia s-a schim-
bat pe parcursul anilor din
proastă în şi mai proastă… 

Astfel, dacă în 1991
datoriile externe ale REPUB-
LICA MOLDOVA (în USD) con-
stituiau 180 mln, în 2007 – 2.3
mld, în 2011 – peste cinci
mld…  REPUBLICAMOLDOVA
s-a postat temeinic pe ultimul
loc în Europa după nivelul de
trai, aceasta  nu este în stare
să asigure nici dreptul la viaţă
cetăţenilor săi… Anume din
această cauză lumea pleacă
pe un cap din ,,raiul moldove-
nesc”. Deja au emigrat circa
1.3 milioane de persoane (38
la sută!) şi exodul continuă!

Rămîn satele pustii, se
închid şcolile din lipsă de copii,
ni se stinge Neamul văzînd cu
ochii! Iar cei plecaţi nu se mai
întorc (la ce să se întoarcă?),
locul lor fiind ocupat de ve-
netici… Actualmente ponderea
populaţiei băştinaşe în RE-
PUBLICA MOLDOVA consti-
tuie circa 53 la sută, există
pericolul real ca peste  patru-
cinci ani aceasta să coboare
sub 50 la sută, iar de aici pînă
la stingerea totală a fiinţei
naţionale nu mai este decît un
pas! Din simplul motiv că ,,elib-
eratorii” ne vor hotărî soarta, la
urnele de vot, în condiţiile cînd
conaţionalii noştri, plecaţi în
lumea largă, sunt scoşi din
viaţa politică. Credeţi că actu-
alii noştri guvernanţi, foarte
democraţi şi liberali, vor întro-
duce votul electronic sau prin
corespondenţă, asigurîndu-le
acestora dreptul la vot? Eu,
unul, nu cred! Lor le convine să
plecăm cu toţii: pe de o parte
îşi asigură liniştea, nu mai are
cine protesta; pe de alta – cei
plecaţi trimit în REPUBLICA
MOLDOVA cam trei-patru
bugete anuale, anume pe
remitenţele acestora şi se mai
ţine acest stat artificial; în al
treilea-lea rînd, în locul

băştinaşilor plecaţi, vin ruşi… 
În concluzie: existenţa

in continuare a R.Moldova ca
,,stat independent” este
echivalentă cu stingerea fiintei
naţionale in aceste teritorii!
Probabil că acesta şi este
scopul lor diabolic: să ne trans-
forme Republica Moldovae 
în gubernie rusească…

R E P U B L I C A
MOLDOVA nu are bază
economică şi nu dispune de
resurse energetice şi zacam-
inte naturale proprii, toate
acestea fiind importate, costul
lor depăşind întreg bugetul 
Republicii Moldova… Pe de
altă parte, numai întreţinerea
Preşedinţiei, Parlamentului,
Guvernului, ambasadelor,
aRepublica Moldovaatei,
vămilor, raioanelor şi altor
structuri parazitare ne costă
peste un mld de EURO…
Închipuiţi-vă ce s-ar întîmpla
dacă numai șase luni cei ple-
cati peste hotare n-ar trimite în-
coace nici un ban: R.Moldova
ar intra în colaps total!

R E P U B L I C A
MOLDOVA este un stat sfîşiat,
acesta nefiind în stare să asig-
ure liniştea şi concordia, lipsa
unor animozităţi interetnice, 
în societate. Insecuritatea
societală din R. Moldova
poartă un caracter identitar,
totul se învîrte în jurul unei
probleme artificiale: cine sun-
tem şi ce limbă vorbim… 

Nici actualii guvernanţi
nu sunt dispuşi să recunoască
oficial (în Constituție) că
băştinaşii acestor locuri sunt
ROMÂNI şi că Limba de Stat 
a REPUBLICA MOLDOVA este
LIMBA ROMÂNĂ, astfel, pace
şi securitate societală 
în această zonă a Europei nu
va fi prea curînd…

R E P U B L I C A
MOLDOVA este un stat bazat
pe minciună, neadevăr şi 
valori false precum: lim-
bă moldovenească, popor
moldovenesc, popor polietnic,
monumentele lui Lenin, Co-
tovschi, Lazo şi comsomolului
leninist, inchinarea la biserica
rusă, tancuri urcate pe
piedestal si cu ţevile îndreptate

spre România, pichete de
grăniceri, unde se face
,,educaţie patriotică” prin
proslăvirea ocupanţilor ruşi ca
apărători ai ,,patriei” ş.a.m.d.

E ca un castel con-
struit pe nisip: n-are nici 
o şansă să stea în picioare
mult timp …

Existenţa frontierei pe
Prut, trasată de Stalin şi Hitler,
constituie un focar de instabili-
tate în Europa! Atîta timp cît va
exista această frontieră
strîmbă între români, nu va fi
linişte şi stabilitate în Europa…

Integrarea REPUB-
LICA MOLDOVA în UE ca stat
independent – cea mai mare
minciună şi păcăleală pe care
au promovat-o vreo dată
guvernanţii de pe malul Bîcu-
lui… Foarte curînd îşi vor da
seama de acest lucru și cei
mai înrăiţi susţinători ai acestei
idei, şi atunci decepţia în clasa
politică din REPUBLICA
MOLDOVA va fi cvazitotală! 

Doar apariţia unei noi
forţe politice, care le-ar oferi
oamenilor cu adevărat soluţii
pentru ieşirea din situaţia
catastrofală în care se află Re-
publica Molotov-Ribbentrop şi
populaţia acesteia, i-ar mai
aduce în faţa urnelor de vot!

Iar soluţia pentru toate
problemele existente în RE-
PUBLICA MOLDOVA nu este
decît una singură: (Re)Unirea
cu Patria-mamă România,
lichidarea consecinţelor Pactu-
lui Molotov-Ribbentrop! Rede-
venind parte integrantă 
a Statului Unitar Român, avînd
în vedere că România este
membră şi a NATO, şi a Uniu-
nii Europene, teritoriile
româneşti din stînga Prutului
vor deveni automat parte şi 
a NATO, şi a UE! În doar cîteva
luni vor fi egalate salariile, pen-
siile şi bursele cu cele similare
din România, toţi cetăţenii R.
Moldova vor deveni automat
cetăţeni ai României şi, im-
plicit, ai UE, dar cu teritorii cu
tot, şi nu în afara lor! În scurt
timp România şi Uniunea
Europeană vor veni aici 
cu investiţii masive, vor de-
schide sute de mii de locuri de

muncă bine plătite, astfel ca
tinerii noştri să nu mai fie
nevoiţi să plece în lumea largă
ca să-şi cîştige existenţa, mai
mult, astfel îi vom putea aduce
acasă şi pe cei plecaţi 
de nevoie în stăinătate!
Unindu-ne cu România (în
hotarele recunoscute pe 
plan internaţional), problema
Transnistriei va fi transferată în
competenţa  Uniunii Europene
şi a NATO, unicele forţe de pe
glob, în stare să determine Re-
publica Moldovaine Rusia să-
şi onoreze obligaţiile asumate
la Istanbul în 1999!

Curentul unionist în
teritoriile româneşti înstrăinate
prinde tot mai mult radacini:
tînăra generaţie, intelectuali-
tatea, cei cu cetăţenie română,
cei plecati peste hotare…, în
marea lor majoritate sunt susti-
natorii acestui curent.

Cine sa realizeze
Unirea? Clasa politică actuală
- nici intr-un caz: absolut toate
partidele aflate la guvernare,
inclusiv PL, deopotrivă cu co-
munistii, sunt separatiste, se
străduiesc din  răsputeri să
perpetueze consecinţele
Pactului Molotov-Ribbentrop,
spre beneficiul lor si nenoro-
cirea noastra, ai celor mulţi… 

A fi democrat încă nu
înseamnă a fi patriot…
Notiunea de patriot vine de la
cuvîntul Patrie… Aici e toată
problema: toate componentele
AIE, la fel ca si comuniştii, îi zic
Republicii Molotov-Ribbentrop
– Ţară (Patrie), pentru ăştia
,,Ţara” se terminăla Prut, în
timp ce adevărata noastră Pa-
trie este România în frontierele
ei fireşti de pînă la ocupaţia
rusească din 1940…

De aceea, se impune
ca pe scena politică din RE-
PUBLICA MOLDOVA să apară
o nouă şi veritabilă forţă
politică, alcătuită din tineri bine
şcoliţi si educaţi in spiritul Lim-
bii Române şi a Istoriei
Românilor, care n-au apucat
sa fie contaminaţi de molima
comunisto – sovietică, și
asupra carora nu planează
suspiciunea de fi colaborat cu
KGB sau SIS.


