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urma ei.”
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Pliciul verde de acasă…Pliciul verde de acasă…

Cezar
A. Mihalache

LLa cât de disperată
era să-și vândă în pragul
sărbătorilor pascale noua
imagine electorală, duduia
Udrea ar fi fost în stare să
iasă și dintr-un ou… Norocul
ei, dar și al nostru!, a fost că
oricum nu (mai) încăpea într-
unul. De ifose și fițe, de-
sigur…

S-a mulțumit dară să
pozeze pe fundalul unui
peisaj de verde spălăcit.
Acel verde-salată, mai
apropiat de sensul de mers
al țării de după dezastrul pe
care l-a produs „vechiul”
PDL, decât verdele „pascal”
specific unei atmosfere sin-
cere de sărbătoare.

Un truc vechi al
imaginii de siguranță și co-
eziune de filială, dar în care
zâmbea fals, căci nici nu
poate altfel, dimpreună cu
alte personaje insipide. Un
poster al candidaților de
București care ar fi trebuit să
fie, ca mesaj, mai ieftin și
mai eficient decât cărțile
poștale individuale. Acele
felicitări pascale la care s-au
dedat câțiva candidați, inclu-
siv bizarul Theodor Paleo-
logu, care a renunțat la stilul
său politic „altfel” pentru a se
folosi de sistemul consacrat
al adreselor de
corespondență post-
recensământ pentru a trim-
ite, deopotrivă cu alți
vânători electorali, scrisorele
de înmuiere a inimii
cetățeanului. Neturmentat, ci
înfuriat de cele prin care a
trecut.

De astă dată, duduia
nu a mai pozat în peisajul
„Tabu” al rochiilor „din plas-
tice”, mulate povocator, ci în
atmosfera de veselie siluită
a partidului în decolorare. Iar
dacă până mai ieri, șefa de
filială, de minister și de orice,
se contura oarecum febril
peste portocaliul politic, am-
plasarea ei în noul context
cromatic, de spălare a
creierului electoral, a deza-
vantajat-o masiv. Pentru că
verdele de câmp al „noului”
PDL ar fi fost mai potrivit
unui afiș de produs ecologic
decât imagini toxice de par-
tid. Un verde curgător ca un
islaz pe care s-ar fi profilat
mai nimerit, nu vertrebatele
politice, oricum pocite, ci
bălțatele dornice de „iarba
verde de acasă” a imnului

democrat-liberal. Mai mult,
duduia „kinder”-cocoș,
surpriză doar ca fel de
viciere a atmosferei pascale,
nu ca ispită politică, s-a
înfățișat pe fundalul verdelui-
pajiște dimpreună cu grupul
iepuroilor de filială. Care,
la rândul lor, ar fi trebuit să
înmoaie prin imaginea de
iertare pascalăcolectivă,
promovată pesemne de un
masochist cu rang de con-
silier de coteț electoral,
inima bucureștenilor.

Dar, cine să o facă? 
Un iepure șchiop

care stă fudul pe mormanele
de gunoi bucureștean ca o
rozătoare care abia așteaptă
să-și înfigă colții în co-

tloanele financiare de sec-
tor? Un alt iepuroi, neșchiop
de astă dată, ci durduliu și
cam neîngrijit la aspect (că
așa trebuie să arate gospo-
darul luat de la treburi,
nebărbierit și asudat), pe
care noul ambalaj electoral
s-ar putea să-l nimerească
la rostul juridic al poci-
noagele făcute? Greu de
închipuit o îndreptare a
greaței electorului cu
asemenea imagini…

E drept, oferta a
cuprins în coșul pascal al
„noului” PDL București și o
iepuroaică mai „sulfinată”
prin munca de partid. Dar, în
asamblu, tot o imagine
jalnică s-a conturat. Un
verde de pajiște care nu a
reușit să acopere prin firele
buruienilor toate cojile
sfărâmate din portocaliul de
mai ieri. Și, în fond, ce e
iepure, ca iepurele va sfârși
în cuptorul alegerilor din
iunie…

Da, poate că PDL a
reușit să se spoiască pe
afară! Dar tot nu i-a ajuns
vopseaua decât de un cotlon

unde și-a înghesuit de grabă
candidații. Iar prin asta nu
înseamnă că a și convins
alegătorul (sau că îl va
convinge în timpul rămas).
Cel puțin nu prin acel verde-
salată pe care îl ține duduia
șefă de islaz politic la braț, în
locul genții portocalii „Louis
Vuitton”. Ba, dacă privim în
timp, la ceasurile în care
micul Boc se ținea tare de
coada coasei, și punem în
imagine noua pajiște servită
de Elena Udrea ca însemn
electoral, ne apropiem poate
de un final mult mai potrivit
pentru PDL.

Vor fi dară niște
alegeri cu foarte mult verde.
Cu nuanțe nenumărate, de

la verdele-„salată”, la cel
„prăzuliu” ori „sparanghel”,
toate menite să amețească
electoratul. E culoarea anu-
lui și o vor folosi toți
candidații, fățiș sau pe sub
haine, precum violetul
odinioară.

Problema este, cel
puțin pentru PDL, primul ofi-
cializat la rebrenduire, că,
oricât ar fi de verde,
„kinderul” s-ar putea cloci
până la vară. Și tot se va da
de gol prin putoarea de
tomberon portocaliu.

P.S.:
Prigoană și-a scos din

trusoul casnic celebrul plici.
Neinspirat gest, însă. Pentru a
nu spune provocator. Pentru că
mesajul pe care l-ar putea per-
cepe electoratul, nu va fi nici-
cum cel de snoavă ori
manelism la domiciliu cu rufele
spălate în public, ci unul cu mult
mai puțin poetic. Acela de a ne
prinde pe toți, ca pe niște
muște, în tomberonul lui politic.
Sau poate că pliciul este, de
fapt, pentru „doamna de
fier”?!

●

Lista NaționalăLista Națională

Ion
Coja

RRecent, Crin An-
tonescu a găsit de cuviință
să-și arate nemulțumirea
față de activitatea dlui Andrei
Chiliman, primar al sectoru-
lui 1, București. 
Demiterea domnului Cchili-
man din funcția de
președinte al organizației
București a PNL la câte-
va săptămâni înaintea
alegerilor din 10 iunie, este
un gest prin care Crin An-
tonescu diminuează mult
șansele dlui CHILIMAN de a
mai candida din partea PNL
la funcția de primar al sec-
torului 1, funcție în care
până acum, vreme de opt
ani, s-a descurcat bine, cu
rezultate care îl recomandă
ca pretendentul cel mai
îndreptățit să obțină voturile
alegătorilor pentru mandatul
următor.

Nu cunoaștem de-
taliile acestui „scandal”
politic, dar nu ne este greu
să recunoaștem în această
confruntare expresia conflic-
tului care există în clasa
noastră politică între politi-
cienii de carieră, vestiții
muncitori „cu gura”, 
de teapa lui Crin Antonescu,
pe de o prte, iar de par-
tea cealaltă performerii 
propriu ziși, de felul domnu-
lui CHILIMAN: specialiștii,
profesioniștii sau tehnocrații,
mulți-puțini câți sunt, aflați în
structurile partidelor politice.
Între cele două categorii de
politicieni există o animozi-
tate latentă și o incompatibil-
itate naturală care, din 
când în când, răbufnește
prin gesturi intempestive,
nestăpânite, specifice indi-
vizilor frustrați, mai mult sau
mai puțin conștienți de pro-
pria lor nulitate profesională,
incapabili să suporte alături
de ei oameni de valoare, oa-
meni ai faptei, ai rezultatelor
vizibile, evidente. Oameni ai
succesului, prețuiți de toți cei
cu care au de-a face.

Mulți sunt cei care în
viața lor nu au pus cărămidă
peste cărămidă, care
niciodată nu au sfințit prin
performanță, prin beneficii
publice, funcția și locul
deținut în angrenajul social,
public. Invidia acestora și
ranchiuna pe care o poartă
mai ales față de colegii care
se ilustrează prin rezultate și
merite recunoscute de
ceilalți, de societate, este
cunoscută ca reacție

meschină, degradantă, im-
posibil de stăpânit! O astfel
de reacție a avut și Crin An-
tonescu față de domnul An-
drei Chiliman.

Crin Antonescu nu
este singurul ins mediocru
care ocupă în viața noastră
politică, publică, o poziție 
cu totul nemeritată,
disproporționată în raport cu
valoarea sa intrinsecă, un
rang social sau politic pentru
care nu-l recomandă nicio
performanță profesională. În
fiecare partid, la nivel central
sau local, astfel de „crini”
otrăvitori au răsărit după
1990 și s-au înmulțit ga-
lopant, sufocând clasa
politică.

Noi, grupul de
inițativă care am declanșat
proiectul Lista Națională, am
pornit tocmai de la această
tristă realitate în care am
văzut și vedem principala
cauză a dezastrului național
pe care îl trăim!

Încercăm prin
proiectul nostru să
descurajăm prezența în
viața politică, în clasa
politică, a impostorilor, a
neisprăviților, a indivizilor in-
capabili să accepte cu gen-
erozitate oameni de valoare
în prejma lor! Încercăm elim-
inarea acestora din struc-
turile superioare ale
ierahiilor politice și profe-
sionale! Fără această
acțiune de higienizare de
sus în jos a clasei politice nu
avem nicio șansă de reușită,
de revenire și propășire
națională!

Drept care, ținând
seamă de faptul că și-n alte
partide răbufnesc astfel de
conflicte, cu efecte directe
asupra calității umane a
candidaților la alegerile din
vară, PNDC își oferă „spri-
jinul electoral” celor care vor
să candideze, care se simt
în stare să facă ceva bun
pentru ceilalți, pentru cetate,
dar candidatura lor nu este
agreată de partidul din care
fac parte – cazul Chiliman și
al altor candidați. 

C a n d i d a ț i i
independenți care vin să
candideze pe listele PNDC
pot înscrie pe listele de con-
silieri persoanele cu care
doresc să facă echipă. 

●
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Ultima bâlbă a lui Mircea Albulescu…Ultima bâlbă a lui Mircea Albulescu…

Ion Coja

DDe curând, Mircea Al-
bulescu a dat un interviu în
„Adevărul”, care a stârnit o
mulțime de reacții și
stupefacții prin afirmația
cunoscutului actor cum că în
ianuarie 1941 i-a văzut cu
ochii săi pe evreii, celebrii
evrei uciși de legionari și
atârnați în și mai celebrele
cârlige de la Abator. 

Declarația sa, a unui
ins ce mâine-poimâine va fi
un cunoscut octogenar, nu dă
totuși un plus de credibilitate
unui eveniment despre care
se știe bine acum, adică de
vreo 20 de ani, că este o
poveste inventată, că nu au
existat evrei uciși la Abator.
Demonstrația cea mai
convingătoare în acest sens
a făcut-o domnul Radu Iefti-
movici, cunoscut scriitor și is-
toric al medicinii. O
demonstrație definitivă, între
oameni serioși!

Ca medic și savant,
Radu Ieftimovici a fost coleg
cu Nicolae Cajal, fostul
președinte al Federației
Comunităților Evreiești din
România. Mai mult, cei doi,
aflați într-o bună colegialitate,
au semnat împreună câteva
cercetării științifice (de micro-
biologie – dacă nu mă înșel).
Niciodată Nicolae Cajal sau

alt reprezentant important al
Comunității nu au contestat
demonstrația impecabilă, prin
logică și documente, făcută
de dl Radu Ieftimovici.

Cei care n-au prege-
tat să se mire, unii cu in-
dignare, de afirmația
neașteptată a lui Mircea Al-
bulescu, au ridicat problema
vârstei, șase ani și câteva
luni, pe care o avea M.A. la
data aceea. Cum e posibil să
fi ajuns un copilaș să vadă
acele cadavre? Era în drum
spre grădiniță? Părinții săi l-
au dus la Abator, ca la o
grădină Zoo, să vadă ceva ce
nu s-a mai văzut?! Perplexi-
tatea în care ne bagă
declarația lui M.A. e cu atât
mai tulburătoare cu cât din
stradă nu puteau fi văzute
acele cadavre atârnate în
cinghele! Trebuia să intri în
Abator, iar cine își mai aduce
aminte cum arăta Abatorul de
pe Splaiul Dâmboviței,
realizează ușor că ce
povestește M.A. nu avea cum
să se întâmple… Și atunci?

Eu, citind declarația
lui Mircea Albulescu, am avut
sentimentul că nu-i aparține!
Că nu avea cum să facă o
declarație atât de nelalocul
ei!… Dar numai Mircea Al-
bulescu și redacția ziarului
pot interveni pentru a lămuri
dacă au ceva de retractat…

Altă impresie ar fi că
distinsul actor nu mai este în

toate mințile sale. De câteva
ori, întâlnindu-l pe Magheru,
la ora când își face plimbarea
de seară – pare că are acest
obicei, l-am salutat cât am
putut de respectuos, ușor
teatral cum se cuvine, și nu
totdeauna am primit
răspunsul la salut. Părea de
câteva ori dus dintre noi,
trecători pasageri pe traseul
său… Doamne, ferește!

Revista „România
Mare”, care-mi publică destul
de des articolele, mă invită
să-mi spun părerea în
această chestiune. Iat-o:

Nu exclud ca Mircea
Albulescu să fie totuși de
bună credință când afirmă
aiureala publicată în
„Adevărul”! O fi auzit în casă
povestea aceea, așa cum și
eu, copil fiind, auzeam că
nemții lui Hitler arestau oa-
menii grași și îi făceau săpun.
Pe vremea aceea, în toată
Constanța era un singur
obez, renumitul Pompilică, a
cărui apariție pe stradă
stârnea inevitabil acest co-
mentariu care se voia ironic și
spiritual: „Cum ai scăpat de
nu te-au luat nemții să te facă
săpun?!”

Se zice că niciodată
nu iese fum fără să facă
cineva foc undeva!… Deci și
la Abator, nu cumva ceva-
ceva este adevărat?!

Se pare că ideea de a atârna

cadavre la Abator, ca o
batjocură adusă ființei
umane, a trecut prin țeasta
cuiva și nu s-a limitat la a face
din această idee o întreagă
poveste inventată sută la
sută! Se pare că la Abator, în
acele zile, chiar au fost atâr-
nate niște cadavre, în
batjocură, pe post de vite sau
porci! Animale, în orice caz!
Numai că nu au fost ca-
davrele unor evrei, ci ale unor
legionari! Ale unor români!
Cadavre culese din stradă,
băgate în Abator și atârnate,
spre a fi fotografiate pe post
de cadavre ale unor evrei.
Dăm mai jos declarația lui
Constantin Dărășteanu dată
în fața notarului. Toată greu-
tatea și verosimilitatea aces-
tei declarații rezidă într-un
detaliu: „jidanii de la Abator”.
La Abator lucrau așadar la
acea dată mai mulți evrei. Ar
putea fi găsiți în arhivele Aba-
torului. Erau cumva evrei și în
conducerea Abatorului? Acea
conducere despre care
declară Dărășteanu că a ma-
nipulat toată înscenarea?

În orice caz, unul din-
tre evreii care lucraseră la
Abator în ianuarie 1941 se
mai afla în serviciul aceleiași
instituții în 1946, când se pro-
duce un document extrem de
convingător, publicat prima
oară de dl Radu Ieftimovici
după 1990: scrisoarea prin
care un grup numeros de

angajați ai Abatorului dezmint
categoric zvonul privitor la
crimele anti-evreiești de la
Abator. Pasămite, Procu-
ratura s-a auto-sesizat atunci
când evreii au ajuns mari și
tari după august 1944, și a
demarat o anchetă. Poate că
și dosarul acelei anchete mai
este undeva, în vreo arhivă.
Ancheta a murit de moarte
bună căci nu s-a găsit nici
cea mai mică dovadă care să
confirme sinistra poveste.
Dar nu este exclus ca dosarul
acelei anchete sistate din
lipsă de probe împotriva le-
gionarilor să conțină dovada
că declarația lui Constantin
Dărășteanu este corectă, cu-
vînt cu cuvînt!

În orice caz, în 1946,
un evreu, tinichigiul Segal,
care fusese angajat al Aba-
torului și în ianuarie 1941,
semnează și el, alături de
ceilalți salariați, precum că nu
au existat evrei uciși și/sau
atârnați la Abator în cârlige!
Declarația acelui evreu de
ispravă, Segal, se contra-
pune declarației lui Mircea Al-
bulescu, descalificându-l pe
autor. Nu cumva confundă re-
alitatea trăită cu cea din
filmele în care a jucat?! Că,
slavă, Domnului, din puține
filme mincinoase a lipsit
Mircea Albulescu…

●

Legislaţie şi practici de restituire a bunurilor Legislaţie şi practici de restituire a bunurilor 
bisericeşti în statele ex-comunistebisericeşti în statele ex-comuniste

Stelian Gomboș

ÎÎn marea majoritate
a statelor ex-comuniste din
Europa au fost adoptate legi
şi hotărâri privind retro-
cedarea proprietăţilor
bisericeşti preluate, confis-
cate, naţionalizate sau ridi-
cate în orice mod de
regimurile impuse la acea
vreme de Moscova.

În multe dintre
aceste ţări procesul de
retrocedare a fost încheiat.
În Cehia, Legile 298/1990 
şi 338/1991 reglementea-
ză retrocedarea unor
proprietăţi ce au aparţinut
ordinelor religioase sau altor
congregaţii. 

În Estonia, după
restabilirea independenţei
de stat şi reactivarea în
cadrul Patriarhiei Ecu-
menice de Constantinopol a
Bisericii Ortodoxe Aposto-
lice Estoniene de până la
ocupaţia sovietică, Guver-
nul i-a recunoscut anume
acestei Bisericii dreptul ex-
clusiv de proprietate asupra
tuturor bunurilor bisericeşti
ortodoxe, ceea ce a provo-
cat nemulţumirea structurii
locale a Patriarhiei Ruse de
la Moscova. După un dece-
niu de dispută, în august

2002, cele două Biserici 
locale au ajuns la un 
acord privind folosirea
proprietăţilor bisericeşti
retrocedate Bisericii Orto-
doxe Apostolice Estoniene.
Statul estonian s-a angajat
să acorde compensaţii
băneşti Bisericii Ortodoxe
Apostolice Estoniene în val-
oarea bunurilor pe care le-
ar putea ceda cu titlu de
proprietate structurii locale a
Patriarhiei Ruse. 

Două dintre
comunităţile extrateritoriale
ale Mitropoliei Basarabiei,
cea din Lituania şi cea din
Letonia, erau şi sunt per-
soane juridice ale statelor în
cauză. 

Acestea sunt prezu-
mate a deţine în proprietate
de ani de zile, după cum şi
deţin, bunuri cu destinaţie
bisericească, sacre şi pro-
fane şi ca persoane juridice
letonă şi, respectiv,
lituaniană, beneficiază de
un ansamblu de drepturi şi
au contractat o sumă de
obligaţiuni cu mult mai largi
decât cele privind propri-
etatea lor bisericească şi 
cu ani de zile mai înainte 
ca Guvernul Republicii
Moldova să emită Hotărârea
contestată nr. 1008 din 26
septembrie 2001.

Între timp şi alte
comunităţi ale Mitropoliei
Basarabiei din afara Repub-
licii Moldova au dobândit
personalitate juridică, şi
anume: Parohia Ortodoxă
Autonomă  „Sfinţii Petru şi
Pavel” din satul Komâşivka
(Hagicurda), raionul Ismail,
regiunea Odesa, Ucraina,
înregistrată de Secţia pentru

Problemele Religiilor din
cadrul Administraţiei de Stat
a regiunii Odesa, Parohia
Ortodoxă Română „Sfântul
Apostol Andrei” din
Chicago, Parohia Ortodoxă
Română „Pogorârea Sfân-
tului Duh” din Dallas, Texas
şi Mănăstirea Ortodoxă
Română „Sfântul Antonie
cel Mare” din Cleveland,
Ohio, Statele Unite ale
Americii, în timp ce
comunităţile canonice ale
Mitropoliei Basarabiei din
Federaţia Rusă au statut ofi-
cial de „grupuri religioase” şi

administrează mai multe
bunuri în nume propriu. 

La 11 iulie anul 2002
a fost adoptată Legea nr.
501 din pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 94/2000
privind retrocedarea unor
bunuri imobile care au
aparţinut cultelor religioase
din România. Iar la 17 oc-
tombrie anul 2002 Guvernul
României a adoptat
Hotărârea nr. 1164 din pen-
tru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a
Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 94/2000
privind retrocedarea unor
bunuri imobile care au
aparţinut cultelor religioase
din România, aprobată cu
modificări şi completări prin
Legea nr. 501/2002, precum
şi pentru stabilirea unor
măsuri privind organizarea
şi funcţionarea Comisiei
speciale de retrocedare.

La 14 mai anul 2002
Ministrul Administraţiei Pub-
lice a semnat un document
de restituire a 13 proprietăţi,
dintre care 9 aprţinând Bis-
ericiilor (maghiare). Decizia
ministerială s-a bazat pe
Hotărârea de Guvern nr.
1334/2000. Alte documente
oficiale în materie de resti-
tuire a averilor bisericeşti

sunt Hotărârile de Guvern
nr. 13/1998, 112/1998 
şi 83/2000. La 24 octombrie
anul 2003 Guvernul
României a adoptat
Hotărârea nr. 1255 pentru
modificarea şi completarea
Hotărârii Guvernului nr.
950/2001 cu privire la
înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Autorităţii pen-
tru urmărirea aplicării
unitare a Legii nr. 10/2001
privind regimul juridic al
unor imobile preluate în
mod abuziv în perioada 6
martie anul 1945 – 22 de-
cembrie anul 1989,
publicată în Monitorul Ofi-
cial, Partea I nr. 790 din 10
noiembrie anul 2003.

În ceeea ce priveşte
persoanele fizice refugiate
din Basarabia (plus nordul
Basarabiei şi ţinutul Herţa),
România oferă despăgubiri
şi compensaţii pentru
pagubele suportate ca ur-
mare a ocupaţiei militare so-
vietice.

●
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Erorile şi ororile Erorile şi ororile 
unei analize politice...unei analize politice...

Vasile I. Zărnescu

DDupă ce s-a con-
sumat discursul din Parla-
ment al lui Victor Ponta, de
joi, 9 februrie a.c., a apărut
articolul, plin de ifose, intitu-
lat „Lumea lui Băsescu se
sfârșește. Ponta ne-a arătat
un fragment din ce va
urma…”, al lui Dan
Sultănescu. Fireşte, ca să
analizez fiecare idee sau
frază ar trebui să fac un alt
articol, mult mai lung decît al
Sultănescului. Şi nu merită.
Este, însă, necesar să îi
aplicăm cîteva corecţii!

Articolul este bom-
bastic – chiar „gongoric”, aş
zice, dacă prin asocierea cu
Sultănescu nu l-aş supăra
pe Luis de Góngora – şi 
are doar scopul de a-l făţui
pe Victor Ponta,  prezen-
tîndu-l ca pe omul viitorului,
viitorul prim-ministru (se
subînţelege, cu liberal-
monarhistul Crin Antonescu
„Preşedinte“; de aceea sunt
nevoit să repet că „liberal-
monarhism” înseamnă
schizofrenie politică). 

De exemplu, acest
„analist politic“ zice plin de
fatuitate: „Dar finalul e in-
evitabil. Traian Basescu si
lumea lui nu vor mai defini
viitorul nostru. Si, odata cu
el, ar fi util pentru aceasta
natiune sa dispara si esenta
acestei lumi. Ma refer la
acel mod de a face politica
(agresiv, irational, incult dar
tupeist, netransparent, plin
de ura, de rautate si de dis-
pret, axat pe instigarea
unora impotriva altora,
maniheist) pe care Traian
Basescu l-a adus Romaniei
in ultimii 10-12 ani […].
Acum, doar 7-8 la suta dinte
[sic] romani mai sunt dispusi
sa asculte cate ceva din
partea presedintelui. Lumea
lui Basescu moare. Treptat,
dar sigur!“ Stil gongoric,
preţios, căutat, emfatic,
grandilocvent, dar găunos.

Mai încolo, urmează
ideea creaţă – parţial
concluzivă, pînă aici – că
dispariţia lumii lui Băsescu
„va crea un vid. Un vid
moral, un vid valoric, un vid
de speranta si de perspec-
tiva“. Pasajul este cel puţin
caraghios, în genul lui Rică
Venturiano, ridiculizat de
„Nenea Iancu“. Dar, în-
deosebi, este niţel mai mult
absurd, întrucît nu poate
apărea „un vid de speranţă
şi de perspectivă“ prin
dispariţia „lumii lui
Băsescu“. Dimpotrivă, va
năpădi speranţa – deja
existentă in nuce –, căci de
ce am vrea să scăpăm de

regimul Băsescu dacă nu
am avea înfiripată speranţa
că abia de atunci încolo ne
va fi mai bine şi vom avea
perspectiva venirii indu-
bitabile a acestui bine? 

Chiar raţiunea de a
fi a „analizei politice“ anal-
izate aici se bazează pe
existenţa actuală a
speranţei că „lumea lui
Băsescu se sfîrşeşte“!

În fond, dispariţia
unui sistem imoral, non-val-
oric – sau, mai degrabă, an-
tivaloric: vezi promovarea
Ebei la Parlamentul Euro-
pean, deşi este o gîsculiţă,
tocmai fiindcă este „fata lu’
tata“, care a trecut prin
şcoală ca gîsca prin apă,
dar a ajuns europarlamentar
fiind proptită bine, ea, EBA,
nefiind, vorba veche,
„talentată, ci tare-n tată“ –,
dispariţia acestui sistem,
zic, nu va crea un vid, ci,
dimpotrivă, va lăsa loc
revenirii moralităţii, valorii,
meritocraţiei. Greu de ştiut
cui îi va reveni meritul de a
reinstitui aceste valori, în-
trucît, în mod esenţial, 
autorul uită că regimul
Băsescu nu este 
decît forma accentuată,
exacerbată a prelungirii
regimului F.S.N.-ist, P.S.D.-
ist, P.D.-ist, P.N.L.-ist,
U.D.M.R.-ist, P.N.Ţ.C.D.-ist,
U.F.D.-ist, P.U.R.-ist 
etc., adică a regimului
cleptocrației, din care
Băsescu a făcut parte, iar
Ponta nu este decît varianta
edulcorată, făţuită – ca să ia
faţa proştilor! –, aşa cum o
face acest ilogic Dan
Sultănescu.

Apoi, urmează lus-
truirea cu osîrdie a lui
Ponta. „În acest context,
discursul lui Ponta a creat o
bresa. A inceput sa umple
acel vid. Si a deschis o noua
zona de comunicare cu o
categorie enorm de mare de
cetateni care, pana acum,
nu mai erau de loc interesati
de politica“. Acum, fireşte,
vor deveni, brusc, interesaţi
pentru comunicare politi-
că după ce au văzut cum
„avatollahul” Sorin
Frunzăverde – prim-vicele
P.D.L.-ist – a cotit-o,
hoţeşte, cu toată clica lui, la
P.N.L., al cărui preşedinte,
Crin Antonescu, se califi-
case în discursul anti-băsist
şi, evident, anti-P.D.L.-ist 
şi, implicit, anti Sorin
Frunzăverde! Acum „Crin“
aplică sloganul „Corupţii lor
sunt răi, corupţii noştri sunt
buni!“ 

Acum, poate, elec-
torii se vor dumiri mai bine
despre ceea ce a însemnat
„breşa creată de Ponta“: de-
schiderea zăgazului pentru

scurgerea scursorilor – sau,
academic zis, migrarea
cleptocraţilor – dintr-un par-
tid în altul, spre a se
menţine tot ei la Putere, ca
să nu rămînă fără „miere“,
sau, zis mai popular, fără
„ciolan“.

Dar lumea „plin de
ură, de răutate [ura şi
răutatea n-or fi fiind echiva-
lente?!] şi de dispreţ, axat
pe instigarea unora îm-
potriva altora, maniheist“,
pe care Dan Sultănescu o
voia expiată odată cu
sfîrşitul lumii lui Băsescu o
vedem bine înfiptă în dic-
tatura lui Crin Antonescu, pe
care o laudă Sultănescu
ridicîndu-i osanale lui Ponta,
lider al U.S.L. şi „coleg cu
Crin“, cum îl alintă Ponta.
Într-adevăr, în avan-
premiera campaniei elec-
torale, „Crin“ l-a mătrăşit ieri
– fiindcă ar fi fost indisci-
plinat– pe un lider important
al P.N.L., Andrei Chiliman,
fondator al P.N.L. şi parla-
mentar în două mandate,
fost susţinător important al
lui Crin Antonescu, pe care-
l acuză că „i-a înfipt cuțitul
pe la spate”, făcînd, astfel,
un serviciu actualei Puteri! 

Dictatorul de mu-
cava îl primeşte cu braţele
de deschise pe duşmanul
băsist de mai ieri, prim-vice-
preşedintele P.D.L., Sorin
Frunzăverde– simţindu-se
„onorat“ de venirea lui, cu
care „să facă o dreaptă
modernă“ – dar, totodată,  îl
uşuie pe Andrei Chiliman,
pilonul P.N.L., care i-a asig-
urat alegerea ca senator!

Iată de ce nu poate
să dispară „lumea
maniheistă a lui Băsescu“,
adică a alianţei
P.D.L.+U.D.M.R.+U.N.P.R.:
fiindcă se interferează,
acum, la vîrf cu lumea
U.S.L., lăudată de
Sultănescu, deoarece nu a
fost deloc maniheistă, ci a
fost, şi pînă acum,
interferată în subteran. 

Maniheistă a fost
doar în capul „teoretic“ al lui
Sultănescu, care nu vede
că U.D.M.R. a fost „ter-
menul mediu“ (termen din
logica silogismului, absent
din gîndirea inextricabilă a
lui Sultănescu) dintre cele
„două lumi“ – nediferenţiate
decît demagogic de titu-
latura arborată de fiecare,
ele formând, în esenţă,
aceeaşi lume: a clicocraţiei
cleptocrate!

Iată de ce nu poate
să dispară – pocnind din
degete – regimul Băsescu
prin „breşa Ponta“,
„teoretizată“ de „anal-istul“
Sultănescu: pentru că, aşa
cum vizita nocturnă al lui

Mircea Geoană la Sorin
Vântu şi voturile diasporei
din Franţa, falsificate de
Teodor Baconschi, l-au
menţinut pe Traian Băsescu
la Preşedinţia României, tot
aşa cochetăriile-breşă 
ale lui Victor Ponta şi
inepțiile lui Crin
Antonescumenţin alianţa
subterană a cleptocraţiei:
Traian Băsescu şi Theodor
Stolojan sunt cele mai bune
exemple ale indivizilor care
au făcut parte din toate par-
tidele importante care au
fost la Putere şi, categoric,
vor să se permanentizeze
aici!

Ca atare, problema
reală nu este ce va face
lumea cînd vor dispărea dis-
cursurile anti-Băsescu – în
care s-a rutinat Crin An-
tonescu, de pildă –, ci felul
în care vor evolua lucrurile
după eliminarea acestei
lumi grevate de dictatura
Tranziţiei. Adică, eliminarea
actualei clase politice, cu
Antonescu-Histrinoiu, cu
Victor Ponta, Klaus Iohan-
nis, Varujan Vosganian,
Matei Agaton Dan(ştiţi care,
ăla cu „palmieri la
Constanţa“ şi cu Dracula
Land – două proiecte
tîmpite şi, fireşte, eşuate,
dar cu banii risipiţi rămaşi
nerecuperaţi), Mihai Răzvan
Ungureanu – poreclit
„Răzvan Austro-Ungureanu“
de către parlamentarul
Eugen Mihăescu –, Marko
Bela, Attila Verestoy, Ion Ol-
tean – ăla cu broasca, pe
care, acum, îl urmăreşte, în
„pas de broască“, D.N.A. –,
Hunor Kelemen et ejusdem
farinae. Problema este cu
atît mai gravă cu cît, con-
form ultimelor statistici,
peste jumătate din
respondenţi nu sunt
interesaţi de chestiuni
politice şi nu doresc să
meargă la vot. În plus, o
mare parte dintre aceştia
sunt tineri şi foarte tineri, pe
care nu-i interesează calea
pe care o va lua ţara în anii
următori sau ce le vor avea
de oferit familiilor şi copiilor
lor. 

Acest fapt lasă loc
înhăţării Puterii de alte soiuri
de politicaştri flămînzi,
veroşi,  identici ori
asemănători celor de astăzi,
pentru care totul se
limitează la un citat din
Hamlet, „Vorbe, vorbe,
vorbe“ – care nu este decît
forma literară şi acceptabilă
a conceptului politologic
„demagogie“, ocolit cu grijă
de demagogi în propaganda
lor –, vorbe folosite spre a
păcăli electoratul în demer-
sul lor de a accede la Put-
ere, de unde să devalizeze

averea statului, ca şi pînă
acum.

Dacă gîndindu-ne
ce va face „lumea“ avem în
vedere şi mass media, nu
avem pentru ce să ne facem
griji. Oricînd se vor găsi
subiecte, mai dulci sau mai
amare, fiindcă oricine ar
veni la Putere, presupunînd
că ar avea chiar cele mai
bune intenţii, nu are cum să
dreagă, dintr-un foc,
prăpădul lăsat în urmă de
ceilalţi, comis în 22 de ani
de „tranziţie“ şi încă avînd în
coastă ţepuşele groase ale
F.M.I., B.I.R.D. (zisă şi
B.M.), U.E. şi ale „altor
comitete şi comiţii“
internaţionale.

În realitate, esenţa
lumii actuale nu este ceea
ce crede grafomanul
Sultănescu că ar fi, „înşirînd
cuvinte goale, ce din coadă
au să sune“ – „acel mod de
a face politică (agresiv,
iraţional, incult dar tupeist,
netransparent, plin de ură,
de răutate“… etc.) –, ci este
faptul că ţara nu mai este
condusă de bărbaţi de stat
cu rectitudine politică şi
morală, care să îi apere uni-
tatea, suveranitatea şi
independenţa, ci de indivizi
obedienţi, venali, corupţi, de
politicieni slugarnici în faţa
acestor organisme
internaţionale, care vor să
întemeieze Noua Ordine
Mondială.

Faţă de aceste erori
de exprimare şi orori de
gîndire, trebuie să conchi-
dem că, în ciuda numelui
său cvasi-impozant –
Sultănescu! – nu are o
gîndire clară, de sultan, ci
de eunuc. Altfel „analist
politic, director executiv al
Fundaţiei Multimedia pentru
democraţie locală“. Dar, mai
sus, la vîrf, la nivel central,
ce fel de democraţie este,
după Sultănescu?!
Democraţie autoritară,
dictatorială?! Găunos și fas-
tidios.

P.S.:

Trebuie să-i
reproşăm site-ului InfoPortal
că postează textele fără dia-
critice. Pentru că, aşa cum
am mai relevat, scrierea fără
diacritice favorizează adîn-
cirea confunziei dintre cuvin-
telor „romani“ (adică
„români“) şi „romi“, între a
vorbi în limba „romanes” și a
vorbi „romanes-te”. Literele
cu diacritice fac parte din
limba română şi aceasta 
nu trebuie siluită de
incompetenţa unor directori
de reviste şi/sau de lenea
unor înalţi şi bine plătiţi
funcţionari ai statului!

●
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Sub tălpile ipocrizieiSub tălpile ipocriziei

Cezar 
A. Mihalache

AAr trebui pesemne
să ne încânte brusca
apăsare a preşedintelui faţă
de soarta resurselor ţării.
Pentru o clipă (bizară, e
drept!), preşedintele a părut
că îşi intră în rolul pe care ar
fi trebuit să şi-l asume 
în clipa în care a fost ales.
Apărător al ţării, protector al
intereselor românilor,
pavăză în faţa tendinţelor
globalizante de spoliere a
ţării în numele integrării în
felurite structuri europene şi
nu numai. Iar în seara inve-
stirii noului ministru al medi-
ului, când s-a lansat pe
surprinzătoarea orbită, a
fost cât pe ce să ne și
convingă!

Uşor emoţional,
gutural şi sobru în accentu-
area mesajului, dar fără
obișnuitele lacrimi politice în
ochi, noua sa preocupare
faţă de resursele de aur,
argint și cupru ale ţării ar fi
trebuit să ne dea dimensi-
unea unei repoziţionări.

Nu, nu a mers până
acolo încât să se întrebe re-
toric unde se duc de fapt
bogăţiile ţării. Ar fi riscat ca
întreg mesajul să se
răstoane din sensul populist

pe care îl clădise. A invitat
dară guvernul să reeval-
ueze cotele de redevenţă
pe care le primeşte Româ-
nia ca preţ al acceptului de
a se lăsa spoliată,
descărnată şi umilită. 

Reevaluarea acelor
redevenţe penibil de mici de
20 de ani încoace, de când
a început înstrăinarea aces-
tor resurse…

Nu a mai fost la fel
de tranşant nici măcar faţă
de exploatarea de la Roşia
Montana, pe care, deunezi,
o voia declanșată cu orice
preţ, invitând noul ministru
al mediului să dea un
răspuns vizând, nu de-
mararea imediată cum ne-
am fi aşteptat, ci stabilirea
oportunităţii de a se mai
merge ori nu pe mâna cana-
dienilor.

Era o abordare care
ar fi trebuit să ne dea impre-
sia că Traian Băsescu se în-
toarce la popor, la nevoile
ţării, la apărarea intereselor
generaţiilor nenăscute.  De
fapt, preşedintele ştia că va
răbufni public un imens 
pocinog care ar putea în-
genuchea financiar Româ-
nia, prin ieşirea la lumină a
părţilor nevăzute şi neştiute
a acelor contracte pe care
toate guvernele post-de-
cembriste s-au străduit să le

lege fredeleş între coperţiile
confidenţialităţii.

A fost poate şi mo-
tivul pentru care însăși pri-
vatizarea deja antamată a
companie Cuprumin a fost
„defectată” cu un spectacol
media din care trebuia să
rezulte grija părţii române
de a sta ore întregi în ne-
gocieri „la sânge” şi a
spune, în final, un „nu!”
apăsat.

Pentru că urma dezvăluirea
clauzelor unui contract, nu
neglijent încheiat, ci redac-
tat total împotriva intere-
selor României. Iar la

câteva zile a venit şi
dovada, Grupul austriac
OMV, acționarul majoritar al
OMV Petrom, deschizând o
acțiune împotriva Românie
la Curtea Internațională de
Arbitraj de la Paris, prin care
solicită despăgubiri uriaşe.

O parodie sinistră în
care vom ajunge să plătim
înzecit faţă de ceea ce am
câştigat oricum doar pe hâr-

tie şi care seamănă izbitor
cu scenariul daunelor pe
care România a trebuit să şi
le asume după 1990 pentru
anumite contracte interbe-
lice.

Pe de altă parte, tre-
buie să fim atenţi şi la anu-
mite nuanţe. Înainte să ne
întrebăm ce se întâmplă cu
resursele țării, ar trebui să-l
chestionăm pe Traian
Băsescu în legătură cu
soarta pământurilor. 

A pământurilor de
deasupra acestor bogăţii.
Pentru că, deja, mare parte
din terenurile ţării au fost
cumpărate de străini prin
interpuşi, iar în Parlament
pândeşte o iniţiativă
legislativă care va permite
acestor „investitori” să
cumpere direct, fără „inter-
mediarii” mascaţi sub forma
persoanelor fizice ori ju-
ridice române, toate aceste
pământuri. Moment în care
sutele de hectare care au
fost deja cumpărate vor
intra legal în proprietatea
acestora.

Din acel moment,
vom deveni chiriaşi în pro-
pria noastră ţară şi vom plăti
din ce în ce mai scump pen-
tru dreptul a trăi aici.

România este în
pericol de a rămâne fără
fundaţia pe care stă în-

treaga ei făptură istorică,
economică și socială. 

Riscăm să ajungem
să orbecăim prin cotloanele
Europei din postura de
cetăţeni de mâna a doua. O
sinistră iniţiativă care îşi are
sursa în anii în care
guvernanţii strigau sus şi
tare „Nu ne vindem ţara!”. Şi
nu au vândut-o. Doar au
întins tarabele la care au
venit alţii să o scoată la
mezat, ei asigurându-se,
prin desfiinţarea a mii de
fabrici şi milioane de locuri
de muncă, de faptul că
români vor pleca, tot cu mil-
ioanele, pe unde văd cu
ochii.

P.S.:

Traian Băsescu
vorbește doar de resursele
care îl interesează acum.
Nu spune însă nimic de-
spre, de exemplu, soarta
apelor minerale care, de ani
buni, sunt exploatate nemi-
los şi exportate, în vreme ce
românilor li se vinde apă
chioară îmbuteliată, cu tot
cu nitraţi şi nitriţi, la preţuri
exorbitante.

●

George 
Apostoiu

GGâlceava politicie-
nilor români, nepotolită nici în
săptămâna patimilor, s-a can-
tonat în ultima vreme pe biata
Constituţie. 

Trebuie schimbată. 
A devenit o piedică, o

frână în progresul României.
Constituţia este de vină pen-
tru corupţia mare. Fondurile
europene nu pot fi bine 
administrate într-o ţară cu 41
de judeţe. Avem nevoie de 
o nouă împărţire
administrativă. Ca şi când
nelegiuirile care ne seacă
puterile şi răbdarea ar fi
oblăduite de imperfecţiunile
Constituţiei. 

Nu de terfelirea ei.
Nimeni nu este naiv

să creadă că bătălia pentru
modificarea legii supreme
este una onestă. În spatele ei
oricine intuieşte interesele
partidelor pentru banul public
şi averea naţională. 

S-a înşelat un fost
prim ministru care se credea
profet când a spus că nu prea
ar mai fi de furat în România.
A mai rămas destul. Aurul,
cuprul, hidrocentralele, căile
ferate. Prin modificarea
Constituţiei, între altele, este
urmărită o nouă împărţire
administrativă a ţării. Ce se
vrea? Răspunsul este simplu:

divizarea României. Nu re-
curg gratuit la vorbe mari. 

Ratarea acestui
obiectiv în decembrie 1989
(prin deturnarea mobilului
prăbuşirii regimului de gu-
vernare comunistă), şi în
martie 1990 (prin provocarea
conflictului etnic la Tg. Mureş)
a impus modificarea strate-
giei. 

R e g i o n a l i z a r e a ,  
o obsedantă preocupare a
birocraţilor mărunţi de la
Bruxelles şi Strasburg, este
adulmecată cam de multişor
de unii dintre politicienii de la
noi. Cândva ei făceau, prin
complicitate şi din interes, un
anumit joc străin de intere-
sele românilor.

Acum, descurajaţi de
evoluţiile de pe continent, şi-
au mai limitat pretenţiile şi
speră măcar să le fie de folos
facilitându-le accesul la potul
cel mare al fondurilor eu-
ropene. În România, îşi
imaginează ei, regionalizarea
ar permite amestecarea cri-
teriilor economice (distribuţia
fondurilor europene pentru
dezvoltare) cu cele ale au-
tonomiei. Interferenţa ar face
face posibilă manevrarea
oneroasă a banilor. Pentru
maghiarii din România, în
plus, regionalizarea ar fi o
etapă a împlinirii visului lor de
autonomie etnică teritorială. 

De când şi-o doresc,
de când o poftesc şi la câte

tertipuri nu s-au dedat ei pen-
tru a o dobândi. Eşecurile de
până acum nu i-au descura-
jat şi naivi ar fi cei care cred
că ceva îi va descuraja defin-
itiv. Deocamdată modificarea
Constituţiei, aşa cum o
urmăresc cei cu gândul la
fondurile europene, îi ajută.
Unii stau cu un ochi la făină
(mălai, vreau să spun) iar ei
cu toţi ochii la slănină. Ce
urmăresc guvernanţii români
şi ce speră maghiarii din
România de la regionalizare
este una; ce ar putea să iasă
este altceva. ,,În cărţi” nu se
arată, în viitor, prea multe
beneficii de la Uniunea
Europeană ci, mai degrabă,
câteva contre pentru mai
toate statele membre, deci şi
pentru România. Analizele
experţilor în politicile comu-
nitare au relevat nu doar
avantajele ci şi riscurile pe
care le comportă region-
alizarea. În Italia, Belgia,
Spania aceasta face parte
din strategia provinciilor bo-
gate, cu putere industrială, cu
economie puternică, pentru a
scăpa de dările la stat. 

Criza prin care trece
Uniunea Europeană a modifi-
cat ecuaţia. Bogaţii trebuie să
fie solidari cu cei săraci pen-
tru a putea fi depăşite
dificultăţile.

Aceasta va fi una din-
tre dimensiunile politicii de
consolidare a unităţii Europei

comunitare. 
Nemţii au pus com-

pasul pe fondurile europene.
Amicilor conaţionalilor noştri
autonomişti, răspândiţi prin
Finlanda, Olanda şi Belgia,
le-a cam trecut vremea 
de când cu nebunia
ultranaţionalistă şi neo-
nazistă care s-a cuibărit 
prin parlamentele acestor
ţărişoare veleitare. 

În principiu, risipirea
fondurilor nu mai este
posibilă. Sau este, dar prin
manevre oculte. Dar, vedeţi,
până şi un Dominique
Strauss-Kahnn şi-a rupt gâtul
pe te miri ce motiv. Şi nici
UDMR nu o mai duce aşa de
bine ca până acum. Ba un
baron compromis, ba un min-
istru acuzat de corupţie, ba
un extremist apărat pentru
demenţa de a da lecţii în
piaţa publică de intoleranţă,
ba o uşă trântită în nasul gu-
vernului. Udemeriştii au în-
ceput să-şi sifoneze imaginea
de partid european, modern
şi elitist. Preocuparea lor de 
a trimite în guvern şi în Parla-
ment intelectuali cu
experienţă şi dibaci începe să
scape de sub control. 

Eroarea vine de la
grija excesivă pentru politică
şi, prin aceasta, pentru a
rămâne cu orice preţ – de
obicei cu preţul compromisu-
lui – la guvernare.
Udemeriştii nu au vorbit

decât rar despre sărăcia din
rândul minoritarilor maghiari
iar autonomia etnică nu au
cerut-o ca nordiştii italieni pe
motive că, dezvoltaţi şi puter-
nici fiind, nu mai vor să
plătească impozite Romei
putrede şi să subvenţioneze
pe sicilienii mafioţi şi leneşi.
Nu, pe udemerişti nu bogăţia
maghiarilor transilvăneni îi
inspiră în politica lor. Nu ar
avea cum. Ei, maghiarii din
Transilvania, trăiesc tot din
multul sau puţinul statului
român. Ca şi românii şi cele-
lalte minorităţi, de altfel.

Pe udemerişti,  re-
gionalizarea îi interesează nu
pentru a scăpa Ţinutul Secui-
esc de contribuţii la veniturile
statului şi nici pentru a-l feri
de sărăcie. Ci pentru a-l izola
prin autonomie etnică. Şi-au
propus orbeşte să aibă şi ei
un Kosovo unguresc în
România peste care să
conducă. Chiar şi ultimul lor
asalt privind crearea unei
Universităţi de Medicină în
limba maghiară la Tg. Mureş
a fost conceput în aceeaşi
logică. Maghiarii sunt tenaci,
sunt inflexibili, nu-i vorbă. 

Scriitorul Augustin
Buzura scria recent că pe un-
guri, orice ai face, nu-i poţi
muta din secolul XIX.
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