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„Orice dragoste care duce 

la creatie isi dobandeste legiti-

mitatea..”

- Lucian Blaga

Informație, opinie și atitudine publicistică

Costurile unui non-master plan de ţarăCosturile unui non-master plan de ţară

Cezar

A. Mihalache

SSe va organiza un ref-
erendum pentru pofta ce a
poftit Ponta master copy-paste.
Un proces electoral care
înseamnă, în cele din urmă,
costuri pentru fiecare dintre noi,
acestea adăugându-se cos-
turilor date de instalarea şi nea-
sumarea, până azi, a nici unui
obiectiv economic imediat de
către guvernul USL. Neasumări
care se văd din plin prin
prăbuşirea continuă a monedei
naţionale şi pierderea califica-
tivelor de ţără, fenomene care
vor duce la alungarea tot mai
puţinilor investitori străini, dar şi
la scumpirea creditelor.

Or, avea România
nevoie de aşa ceva acum? În
nici un caz! USL avea deja la
dispoziţie suficiente pârghii
pentru a se ocupa de ţară. Şi
avea multe alte puncte de real-
izat pentru a convinge elec-
toratul că a ales bine la locale.
Căci, dacă Victor Ponta ar fi
vrut să fie respectat, era sufi-
cient ca premierul non-master
să înceapă cu lucrurile pe care
le-a promis. Recuperarea pen-
siilor, salariilor ori drepturilor de
autor (despre ultimele Mircea
Diaconu nici nu a pomenit cât a
fost în fruntea Culturii!), dar și
îndreptarea cadrului general de
derulare a muncii în România,
stâlcit juridic şi moral de
lăcustele portocalii, înlăturarea
imbecilităţii de a pedepsi
munca la negru cu închisoare,
repararea mizeriilor introduse
în Codul muncii ori repunerea
în drepturi a dialogului social. 

Erau atâtea de făcut
încât Victor Ponta avea de
unde să aleagă. Erau atâtea
probleme pe care le-a promis
singur că le va rezolva că nici
nu trebuia să-i spună ţara de
unde să înceapă.

Și trebuia să treacă la
treabă din prima clipă a man-
datului de premier. Pentru că
noi nu am uitat angajamentele
pe care le-a luat în timpul celei
mai inactive opoziţii pe care 
a avut-o România post-
decembristă. 

În acele momente în
care democrat-liberalii îşi
băteau joc de ţară, dar Victor
Ponta ne asigura că putem sta
liniştiţi, urmând să îndrepte el
lucrurile din prima clipă în care
va veni la putere. 

Aşa a promis când
sindicatele au fost înlăturate din
deciziile societăţii româneşti.
Aşa a promis când guvernul
Boc a hotărât să pedepsească
munca la negru cu puşcărie.

Victor Ponta pare a fi
uitat… Sau poate că pe atunci
nu erau doar un biet „copy-
paste” al sforarilor din spatele
lui.

Astăzi însă, el are un
război de dus. O luptă care a
devenit parcă prea personală.
Un război cu liderii roiului spart
de lăcuste portocalii, bătălie
care acum nu mai este o prori-
tate pentru ţăriă. Pentru că oa-
menii au avut alte aşteptări. Şi,
în schimb, ce au primit? 

Prăbuşirea continuă a
monedei naţionale, scumpirea
carburanţilor, a energiei elec-
trice, a gazelor, perpetuarea co-
zilor la înscrierea copiilor la
grădiniţe şi şcoli, continurea
batjocurei în cadrul examenului
de bacalaureat, dar și pro-
movarea fățișă a politicii de 
desconsiderare a omului de
rând, metodă generalizată de
lăcustele portocalii, prin
tratarea fiecăruia dintre noi din
postura „a priori” de posibil in-
fractor. Şi atunci, la ce ne
foloseşte costistoarea debar-
care a preşedintelui? O sus-
pendare care mai putea
aştepta?

Evident, nu trebuie să-
i plângem de milă lui Traian
Băsescu. Avea nevoie de o
lecţie. Cutremurător este însă
felul, inclusiv din perspectiva
argumentării juridice, în care a
fost înfăptuită această acţiune.
Pentru că, prezentând un text
de suspendare mai apropiat de
o opinie publicistică decât de un
text cu forţă juridică, deşi ar fi
existat suficiente capete de
acuzare care puteau fi folosite,
suspendarea lui Traian
Băsescu poate fi definită ca o
acţiune stricită de sancţionare a
aprecierilor sale. A opiniilor sale
la adresa unor instituţii sau per-
soane. Or, pentru asta se
suspendă un preşedinte?

E adevărat, poate mult
prea grăbiţi, „juriştii” USL au
fost lipsiţi de minima logică a
argumentării. Sau mult prea co-
mozi pentru a mai face un
exerciţiu rațional. Au mers pe
ideea de la locale, „indiferent de
ceea ce facem, ţara este
oricum destul de înrăită”, încât
şi-au permis să lase istoriei, ca
text al suspendării o com-
punere, nu o expunere cu argu-
mente juridice.

În acest condiţii, con-
cluzia suspendării este cât se
poate de rece. Deşi poate că
ne-am dorit-o cu toţii, nu putem
ignora faptul că, măcar din per-
spectiva “acuzaţiilor”, Traian
Băsescu a fost pedepsit pentru
delict de opinie. Iar prin asta so-
cial-democraţii s-au întors mult
în timp ca nivel de metalitate…

Și au fost suficienți
jurişti care au avertizat că, din
punct de vedere juridic, textul
argumentării suspendării “este
un poem”. Liderii USL nu s-au
mai deranjat însă să revadă
“compunerea”, să-i adauge el-
ementele concrete.

Şi mai trebuie să
constatăm un neajuns pe care
USL îl lasă istoriei juridice. Re-

alitatea faptului că, prin felul în
care USL a “lucrat” la
poziţionarea taberelor din Par-
lament, suspendarea lui Traian
Băsescu a fost, în fapt,
consecinţa directă a lipsei de
susţinere politică în Parlament.
Ceea ce se constituie într-un
precedent periculos. Căci, ori
de câte ori un preşedinte nu va
mai avea susţinere politică
majoritară în parlament,
înseamnă că va putea fi sus-
pendat. Şi atunci, cum rămâne
cu necesara distanţare a
preşedintelui ţării de politic?

Concluzia? În încer-
carea de a atinge un scop, USL
a încălcat principii juridice şi cu-
tume cel puţin cu aceaşi îndâr-
jire de care a dat dovadă şi
guvernul Boc la vremea lui. S-a
văzut în toate etapele acţiunii,
dar, mai ales, în felul în care s-
au schimbat regulile de deru-
lare a referendumului,
schimbări intervenite chiar în
timpul acţiunii de suspendare.
Iar asta a deranjat lumea
civilizată.

Ba, s-a modificat atât
de grabnic totul, cu dedicaţie
strict pentru Traian Băsescu,
încât executivul pare a mai fi
făcut o gafă, modificând refer-
endumul strict pentru demiterea
preşedintelui. Ceea ce a dus la
situaţia în care preşedintele Re-
publicii poate fi demis mai uşor
decât un primar! (în cazul
primului fiind nevoie de majori-
tatea plus unu dintre cei care
vin la urne, în cazul celui de al
doilea de jumătatea plus unu
dintre cei înscrişi pe listele elec-
torale ale urbei!).

Există totuşi şi un lucru
pozitiv în acțiunea de sus-
pendare a preşedintelui. Acum,
între USL şi binele pe care vrea
să-l facă ţării (dar nu putea din
cauza lui Vasile Blaga, Robertei
Anastase, Traian Băsescu ori a
şefilor de deconcentrate) nu
mai stă nimeni.

De acum înainte, USL
nu mai are nici o scuză. Va fi pe
cont propriu faţă de angaja-
mentele şi răspunderile pe care
le-a luat şi le are faţă de ţară. Şi
nu mai poate arunca vina pe
valul lăsat în urmă de lăcustele
portocalii. De acum, orice
eroare, orice lipsă de acţiune
imediată în managerierea ţării,
va fi decontată direct USL, fiind
evidentă lipsa de isteţime
politică a USL care nu a lăsat în
funcție nici măcar un personaj
portocaliu pe post de ţap
ispăşitor în a cărui cârcă 
să pună resposabilitatea
eşecurilor inerente!

●

Fabula noastră politică… fără moralăFabula noastră politică… fără morală

Romeo

Tarhon

ȚȚara este  de acum
confiscată de către prim-
sinistrul plagiator Victor
Ponta și de către codașul
chiulangiu al parlamentului
Crin Antonescu. Este vre-
mea nonvalorilor și a im-
postorilor de 22 de ani de
regimuri feseniste, neo-fes-
eniste și post-feseniste,  în-
cepând cul Iliescu, trecând
pe la Constantinescu și
sfârșind cu Băsescu. Cei pe
care i-au crescut la sânul lor
îi devorează, propriul puiet
de măgăret, de catâret și
păsăret mult mai rapace și
mai vorace…

S-a sfârșit cu nea
Traian! Personal mizam pe
demisia lui în acest an,
făcusem în acest sens, anul
trecut, pe facebook, un
pariu public cu lătrărețul tra-
seist Cosmin Ștefănescu,
cel mai activ agitator de pe
rețelele de socialilizare în
care el desocializează
românii cu sârg. Încă este
vreme să se întâmple ceea
ce am anticipat. Am tot spus
încă din 2011 că Traian
Băsescu devenise un ca-
davru politic… Se descom-
pune… Leșul a atras
hienele, șacalii, păsările
necrofage… În Țară și
peste hotare pute…

România s-a întors
de unde nici nu plecase:
haznaua politică, mizeria
socială, mocirla economică
și groapa de gunoi a lumii.
Toate regimurile ultimelor
două decenii sunt vinovate
și toți politrucii care s-au oli-
garhizat și își bat joc de o
națiune suferindă, înfrântă,
subjugată, dezbinată,
mințită, trădată, terminată
moralmente… 

Acești ” nemernici,
acești foști ”ceaușei” s-au
clonat și au devenit câteva
mii de ceușești, fiind mult
mai… ceaușești. Națiune,
încotro? Că spui ”DA” 
sau spui ”BA” la referendu-
mul pentru destituirea
Băsescului chiar nu mai are
vreo importanță. Încă un
domnitor, rău sau bun, cum
va hotărî  istoria,  a fost ex-
ecutat de către supușii
uzurpatori și hrăpăreți. 

Poporul este consul-
tat formal, aproape nici nu
mai contează verdictul. Ieri,
în parlament, a avut loc pro-
cesul trucat al execuției

șefului statului care și-a per-
mis pe parcursul a două
mandate să înfrunte tagma
boierească din care face
parte.

Băsescu, deși cres-
cut și propulsat de sistem,
s-a împotrivit sistemului de
ochii poporului sperând că
rămâne în istorie și cu
altceva decât cu imaginea
de cel mai mare combinator
și dezbinator din istoria
modernă.

Ecuația este simplă:
unu plus unu plus
unu…egal dezastru: un
regim plus alt regim plus alt
regim… Iliescu ne-a mâncat
zece ani din viață plus vi-
itorul, Constantinescu patru
ani, Băsescu opt… Rămâne
doar  să sperăm că impos-
torii ăștia ”mici” crescuți de
ei și formați de sistem, de
Antonescu și Ponta
vorbesc, vor începe să se
vâneze spre a se ucide unul
pe altul, curând după în-
mormântarea cadavrului
politic al Băsescului. Deja în
mintea fiecăruia, ațâțați,
manevrați, dirijați cu abili-
tate de către propriul grup
de sfetnici profitori, se
înfiripă scenariul ucigaș și
crește ura de moarte a unui
împotriva celuilalt. Căci
ceea ce se clădește pe tru-
fie, ură și trădare de trufie,
ură și trădare va pieri, pre-
cum fiecare pasăre pe
limba ei…

În fabula noastră
politică ornitologică despre
păsăretul trădător și
prădător Ponta este uliul,
Antonescu este gaița, Ili-
escu este cucuveaua, Con-
stantinescu este coțofana și
Băsescu este corbul… 

Fiecare pițigoi, pit-
palac, erete, stârc, burfniță,
zăgan are drept corespon-
dent o specie politică în fab-
ula noastră mioritică
amorală(!). 

Și totuși, trebuie să
existe și o morală 
a imoralității, alegoric
vorbind… Cred că cea mai
nimerită este aceasta: Vai
de noi, păsăretul românesc
de rând! Ei ciugulesc din
Băsescu, iar noi nu vom
avea curând nici ce ciuguli
și nici cu ce plăti facturile
pentru cuib….

●
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Armata, reazem pentru NaţiuneArmata, reazem pentru Naţiune

Mircea

Chelaru

AAm avut privilegiul să
cunosc bine această instituţie.
Poate că este nimerit să
spunem că Armata este mai
mult decât o instituţie. Ea este
tratată sub această sintagmă
în mod mecanic, îndeosebi
atunci când se fac referiri la
structura şi organizarea
guvernamentală sau la minis-
terul ce poartă numele misiunii
sale sacre: apărarea naţională.
Dar Armata are personalitate
proprie clădită din suma sacri-
ficiilor sale, născută din identi-
tatea numelor miilor de jertfiţi
pe câmpurile de luptă, hrănită
de speranţa unui neam întreg
de-a lungul timpului istoric. 

Armata este şi astăzi
reazem la greu nu doar ca re-
flex al conştiinţei unei naţiuni
de sine recunoscătoare, ci mai
ales ca menire nealterată
conservată de aceeaşi
conştiinţă.

Alături de biserica
pământenă Armata s-a consti-
tuit în nucleul mereu viu al
revitalizării fiinţei naţionale
făcând posibilă fie salvgar-
darea existenţei statelor
româneşti, fie plămădirea
unităţii lor definitive. Cu
siguranţă că cel care a lucrat la
Constituţia din 1991 a avut un
subconştient luminat de harul
dumnezeiesc, atunci când a in-
dividualizat Armata la articolul
118. Pentru-că a extras-o 
din grămada administraţiei
cotropită de ariviştii politici
punând-o cu dreaptă
cumpătare sub suveranitatea
poporului. 

Aşa ar fi trebuit să fie.
Prin anii “94-”99 se tot făceau
simpozioane şi dezbateri care
mai de care mai siropoase şi
pline de izul cosmopolit al
noilor „paradigme în schim-
bare”. Erau noii aparatnici de la
Hans Seidel, Manfred Worner,
Soros, Conrad Adenauer şi
chiar George Marshall care
pregăteau asiduu viitorii
politruci, exegeţi ai unui model
de gândire steril şi înstrăinat de
nevoia reală a ţării. Eu însumi
am achiesat cu tandră creduli-
tate la „noile abordări” având
convingerea că militarul trebuie
să accepte procedural liniile di-
rectoare ale puterii politice,
supunându-se organic legilor
emise de puterea legitimă în
exerciţiul funcţiunii.

Nu aveam de unde să
ştiu că mă aflam în faţa unei
grave erori de percepţie a
realităţii manipulată expert 
de noii propagandişti
integraţionişti. Nu aveam de
unde să ştiu, şi ca mine mulţi
alţii, că miezul dur al conştiinţei
naţiunii – intelectualul angajat
– avea să devină un hibridat de
drept comun, un gangster fără
de pistol care participă cot la
cot cu bandiţii de preerie la
spargerea băncilor. Nu aveam
de unde să ştiu, şi ca mine
mulţi alţii, că al doilea reazem
de naţiune – Armata – avea să
fie ţintă fixă pentru cei
dinăuntru vânduţi, şi mai ales

pentru cei dinafară
cumpărători, descompunând-o
până l-a insignifiant, decapac-
itând-o până la lipsă de reacţie
şi rebotezând-o în cele din
urmă până a nu mai fi
românească. Ba, chiar pe tim-
pul unei guvernări socialiste de
tristă aducere aminte se
scosese atributul de „naţional”
din denumirea ministerului
apărării! Până unde s-a ajuns
cu iniţiativă personală a
slugărniciei colective. Pentru
că, vezi doamne, apărările nu
mai sunt „naţionale” atâta timp
cât noi vom fi în alianţa nord
atlantică! 

Căderea sub greaua
influienţă a unui politicianism
gudurist, chitit numai pe suc-
ces nemeritat şi imediat, a
făcut din profilul militarului de
profesie un contur contorsion-
ist, dispus la „figuri” de balet pe
sârmă pentru a supravieţui
hachiţelor politrucilor civili. Mil-
itarilor le-a fost dat în cap cu
textul liberschimbist al con-
trolului civil asupra structurilor
de forţă până când aceştia au
început să renunţe la rigoarea
meseriei însuşindu-şi metoda
lascivă a cocotelor de cabinet.
„Jmecheria” cu controlul civil,
în fapt un act procesat şi până
în 89 de camarila comunistă, a
substituit necesitatea cu nece-
sarul. Adică, controlul civil a
luat forma controlului de către
civili a acestor instituţii, şi nu
atât la vârful reprezentării
politice cât mai ales în mecan-
ismele dure ale procesării de-
ciziei militare. O hoardă de
trepăduşi, odrasle ale
potentaţilor, cărăuşi de tavă cu
pahare de wisky şi cafele la
ibric, aveau să aterizeze pe
posturi consacrate a fi ocupate
de profesii strict militare. Con-
silieri pricăjiţi şi consiliere sule-
menite şi-au găsit locul pe la
cabinete de secretari de stat,
ba chiar până şi la cabinetul
„şefului cel mare” al se-
megheului; directori stafidiţi şi
directoriţe plăpânde, dar cu
dare de seamă aleasă, au in-
vadat structurile de înzestrare,
de politici publice, chiar de
analiză politică şi strategii
operaţionale, şi de ce nu, cele
de imagine publică, secretariat
general, logistică şi nu în ul-
timul rând structurile de man-
agement al resurselor de toate
felurile cu predilecţie cel al
resurselor umane. Trai,
neneacă, nu glumă!

Totul a devenit „civilit”
cu mare dare de mână pentru
acoliţi şi datornici. Invazia nu a
rămas însă, fără urmări imedi-
ate. Bugetul gemea sub greu-
tatea balastului acumulat. De
undeva trebuia redusă acestă
armată, „numeroasă” şi
„ineficientă”, şi pentru ca tre-
aba să fie în ton cu politica
zilei, s-a trecut la o restruc-
turare drastică prin trimiterea
acasă a mii de ofiţeri, maiştri şi
subofiţeri, sub acoperirea legii
disponibilizării de necesitate.
Dar acestă disponibilizare nu a
făcut nici pe departe o aşeza-
re a corpusului militar.
Dimpotrivă. Tăierile cele mai
grave s-au făcut la structurile
de bază, la nivelul unităţilor op-

erative şi al statelor majore al
unităţilor şi marilor unităţi tac-
tice. S-a ajuns până la inac-
ceptabila situaţie de a se
fractura lanţul de comandă-
control şi a dispariţiei de pe
acest lanţ al omologilor
corespondenţi. Am folosit ter-
menii tehnici de construcţie a
sistemelor militare, chiar dacă
cititorului neavizat îi va fi mai
greu să le înţeleagă, dar este
un limbaj al profesiei de
credinţă şi nu putem să nu
exprimăm întocmai esenţa de-
mersului.

Cu riscul de a fi acuzat
de ermetism, îmi asum aceste
abordări pentru că ele sunt
realităţi consumate care ne
dau explicaţia situaţiei la zi.
Anume, la ce s-a ajuns! La o
gravă disproporţie dintre nece-
sarul de execuţie şi structurile
birocratice. O hidrocefalie
structurală la nivelul conducerii
ministerului a blocat procesul
decizional oportun, a divagat
infructuos în birocratism zelos
şi excesiv cu repercursiuni
grave în fundamentarea
soluţiilor competitive. Reţeaua
invizibilă a intereselor politicu-
lui a deturnat necesităţile reale
ale armatei către zone ob-
scure, adesea în concubinaj cu
corupţia şi crima organizată.
Afaceri cu programe netre-
buincioase, adesea depăşite,
cochetării cu reţele dubioase în
vânzări de armamente, achiziţii
directe de tehnică navală în
stare de avarie, modernizări
ale avioanelor cu resursele
consumate, implementări
preferenţiale ale unor sisteme
de transmisiuni, redislocarea
arbitrară a comandamentelor
în teritoriu însoţită de
desfiinţarea discreţionară a
marilor unităţi zonale, sunt tot
atâtea explicaţii ale acestui
melanj periculos dintre intere-
sele exterioare pernicioase şi
nevoile reale ale instituţiei mil-
itare, în fapt ale naţiunii
române. Pentru politicienii zilei
Armata este ca o cocardă
tricoloră pe care şi-o pun la
butonieră cu ocazia eveni-
mentelor festive.

Mai nou am observat
că fiecare „familie” politică îşi
produce ceremonialul la mon-
umentul preferat. Unii la Aca-
demia Militară, alţii la Parcul
Carol şi mai nou la Palatul
Copiilor. Nu ar fi nimic rău în a
celebra sau comemora eterni-
tatea eroilor! Numai că sec-
tarismul politic îi face pe unii să
nu participe la ceilalţi. Fiecare
cu eroii lui! Asta am ajuns! Dar
dincolo de aceste aspecte,
îndeobşte ştiute, ceea ce m-a
pus sub grea tristeţe este spir-
itul de corp al oastei. Puterea
unei armate, mai presus de
numărul său, vine din coezi-
unea sa, din abnegaţia ca
formă manifestă a datoriei
necondiţionat împlinite.

Corpul viu al unei ar-
mate se deosebeşte de orice
altă organizaţie umană. A com-
para Armata cu ministerul
educaţiei sau industria minerit-
ului, cu tot respectul care-l port
pentru ambele categorii de
profesii, este o gravă şi
periculoasă eroare. Insist pe

acest subiect pentru a preveni
intervenţia patibulară a vreunui
excrement ideologic care a
făcut spectacol mediatic pe
seama oştirii noastre. Din re-
spect pentru camarazii militari,
nu-i dau numele. S-a ajuns la
inhibarea spiritului de corp ca
urmare a unei politici stânjeni-
toare pentru guvernanţii ultim-
ilor ani, ca să nu-i spunem
de-a dreptul idioate, în ceea ce
priveşte statuquo-ul militarului,
indiferent de gradul său. Am
făcut de mai multe ori afirmaţia
că militarii nu trebuie să fie în
topul ştirilor şi nici în clasa-
mentele de notorietate. Cu cât
se dau mai puţin în spectacol,
cu atât este mai bine pentru ei
şi pentru ţară. Calitatea lor se
apreciază nu după cum se
prezintă în faţa camerelor de
luat vederi sau în pa¬ginile ju-
rnalelor, ci după modul cum îşi
fac datoria. Cea mai bună
protecţie a unei armate este să
fie lăsată să-şi facă treaba –
spunea un general englez.

Or, treaba unei armate
este aceea de a fi gata în orice
moment să riposteze faţă de
orice agresiune asupra
naţiunii. Iar treaba militarului
este să ştie să aducă victoria
de pe câmpurile de bătaie
chiar dacă pentru acest lucru
trebuie să moară. Să moară
fără regrete! Dar pentru cine şi
pentru ce? În 1940 armata
franceză a fost pe punctul de a
nu se putea mobiliza. Starea
de corupţie a guvernărilor,
prostituţia politică şi dezintere-
sul faţă de populaţie i-au făcut
pe foarte mulţi francezi să nu
se prezinte la centrele de mo-
bilizare. Tinerii chiar refuzau
ostentativ această obligaţie, pe
care considerau că nu mai
este a lor. Pe zidurile Parisului
puteai vedea oriunde sloganul
„pour qui? pour qoi”(pentru
cine? pentru ce?) Da, cu
adevărat pentru cine şi pentru
ce să-ţi dai viaţa? Când tu nu
mai reprezinţi decât un cod de
bare pregătit pentru a fi scos
din evidenţe! Aici este marea
bubă, domnilor guvernanţi! Aţi
reuşit să faceţi în câţiva ani
ceea ce nu au reuşit să facă
ocupanţii în mai bine de o
jumătate de secol. Aţi desfiinţat
spiritul de sacrificiu şi
abnegaţia. Aţi ucis sursa erois-
mului pentru cauza naţională.
Pentru că aţi ucis orice cauză
şi ideal naţional. Tot speraţi că
va fi mereu pace. Să dea Dum-
nezeu aşa să fie. Dar uitaţi-vă
numai de unde vine ciuma
duşmăniei. Uitaţi-vă că inamicii
cei mai feroce sunt creaţi de
voi înşivă, prin neglijenţă, des-
frâu şi trădare. Inamicii sunt
printre noi şi se lăfăie în
ospeţele pe care le oferiţi din
truda acestui popor. Aţi făcut
tot ce v-a stat în putinţa voastră
silnică să faceţi din profesia de
militar un rău, cumva necesar,
iar ofiţerii să fie percepuţi ca
nişte paraziţi „în două cizme”,
crescuţi la muncile agricole,
minerit sau canal, după
spusele unui patentat idiot şef
de partid. O ţară care îşi
tratează astfel ofiţerii este
demnă de a fi umilită, la rându-
i, în acelaşi mod. Ceea ce ni se

întâmplă deja, zilnic!
Condiţia generalilor şi

ofiţerilor superiori români este
stânjenitoare, pentru că aţi
indus în percepţia socială
condiţia lor de… vătafi, capo-
rali cu vipuşcă sau urmaşi ai lui
Moş Teacă şi nimeni nu face
nici un fel de gest pentru a ieşi
dintr-un astfel de con de umbră
şi de dispreţ.

Mă consolez cu şansa
noastră de a fi în structurile
Alianţei. Pentru că o aseme-
nea structură ar trebui să
reacţioneze corectiv cât de re-
pede posibil. Şi fără menaja-
mente. Mai marii zilelor
noastre ar fi trebuit să ştie că
partenerii din alianţă ţin mult la
armatele lor. Cu atât mai mult,
integrarea armatei nu ar fi tre-
buit conjugată cu diminuarea
rolului său de păstrătoare a
mândriei şi demnităţii naţionale
ori cu transformarea sa într-un
element subsidiar cu sarcini
periferice în operaţiile conduse
de mai marii zilei. Iată de unde
vehemenţa mea împotri-
va desconsiderării acestei
instituţii-simbol în care
Naţiunea, de la Domnitorul
Cuza încoace, a învestit pro-
pria istorie şi identitate.

Dar nu numai cei în
uniforma trupelor sunt victima
colectivă a acestui sistem
căpătuit. Nu-mi arog atribuţii
peste limita cunoaşterii reale a
lumii celor în alte uniforme dar
condiţia funcţionarilor cu statut
special, mai de-a dreptul, a
poliţiştilor de toate gradele, a
forţelor militare din alte instituţii
de forţă decât Ministerul
Apărării Naţionale, şi se ştiu
care sunt acelea, slavă dom-
nului, este la fel de precară,
dacă nu cu mult mai rea.
Dependenţi de mogulii politici
locali, de dirigenţii de la centru
dar mai ales de primarul
înţepenit în funcţie prin mecan-
isme electorale parşive,
supravieţuiesc prin obedienţă
încărcată de umilinţe de tot
felul, reconfigurându-se, din
spirit de conservare, din
apărători ai legii şi ordinei în
complici ai corupţiei şi caprici-
ilor înstăpâniţilor. Dacă
adăugăm faptul că mulţi dintre
cei intraţi în sistem au fost
cooptaţi, pe uşa din dos, fără
niciun criteriu profesional, fără
un anume profil de demnitate
personală, fără conduită
instituţională, ne explicăm de
ce rata defectelor este atât de
mare şi de ce indicele de în-
credere în securitatea publică
este ruşinos.

Nici serviciile speciale
nu se simt prea bine. Din
resursă de imunitate
informativă a naţiunii sunt pe
cale să se transforme în
prestatori de servicii private,
pentru potentaţi! Lăsaţi de
izbelişte din punct de vedere
legislativ prin dese şi repetate
amânări parlamentare, aces-
tea funcţionează pe principiul
minimei rezistenţe şi a
autoprotecţiei cenzurate.  

●



4 Tichia de politician

Acolo, sus, Marele Licurici (supra)vegheazăAcolo, sus, Marele Licurici (supra)veghează

Nicolae

Balint

MMartor mi-e bunul
Dumnezeu că Traian
Băsescu nu mi-a fost drag
câtuși de puțin. Nici nu l-am
urât pentru că nu e
creștinește să urăști. L-am
disprețuit doar. Pentru lim-
bajul său grosier, pentru
dezbinarea pe care a creat-
o în societatea românească
și, în general, pentru com-
portamentul său execrabil,
departe de standardele unui
Președinte de țară. Fie ea
chiar și ”de mâna a doua”
(de la Băsescu citire). 

Când am văzut că
El, Președintele, n-a partici-
pat la sindrofia organizată
de Ambasada SUA la
București, cu ocazia Zilei
Naționale, am înțeles că în
relația sa cu Marele Licurici
a intervenit ceva. N-a fost
invitat sau, supărat pe pri-
etenii americani, n-a vrut să
participe?

L-am văzut în
schimb pe Victor Ponta.
Surâzător, destins, amabil,
cu un discurs susținut cu

mult spirit și figuri de stil.
Pentru o zi părea că uitase
de scandalul plagiatului al
cărui protagonist este. 

A doua zi, l-am
văzut pe același Ponta, în
studioul Antenei 3 alături de
generalul american în re-

tragere Wesley Clark – fost
comandant NATO și fost
candidat la Casa Albă –
anunțat acum ca și ”con-
silier onorific” al actualului
premier. Măi, să fie…Sem-
nalul dat era clar. În demer-

surile pe care le face și care
ne uimesc în aceste zile,
Ponta pare a avea
susținerea unui grup foarte
important și influent din
SUA. Dar cine este gener-
alul Clark? O căutare mai
atentă pe GOOGLE, ne

aduce în atenție informații
interesante…dincolo de
cariera sa militară
exemplară, Clark este și un
foarte bun economist, este
un om de succes, are
legături de afaceri cu Soros,

dar este interesat și de ex-
ploatarea gazelor de șist. 

Ba chiar deține mai
multe acțiuni la o compa-
nie americană care
exploatează gaze de șist în
Polonia. 

Mai vreți și alte ast-
fel de informații? Căutați-le
(analizați-le și comparați-le)
pe net! Veți afla suficiente
lucruri cât să înțelegeți care
este miza jocului pe care-l
face Ponta și cei care-i stau
în preajmă. Băsescu, aban-
donat și nefolositor, aproape
un loser acum, va deveni is-
torie în următoarele zile.
Problema care se pune în
continuare, e însă pentru
noi…Ce angajamente și-a
asumat Ponta și compania
față de cei care-l susțin? În
ce măsură ne vor afecta
acestea în viitor?

Le dăm americanilor
exploatarea gazelor de șist?
Le dăm și aurul de la Roșia
Montană și ce mai avem pe
acolo? Ce le mai dăm? Și
mai ales, cu ce preț? Parcă-
l și văd pe dl. Gitenstein, cu
un surâs larg (evident, diplo-
matic), bătându-l pe umăr
pe dl. Ponta, prietenește și

înțelegător și spunându-i
”Good boy”, după ce vom fi
acceptat să cumpărăm și
avioanele F-16. Așa, ca
bonus… 

Asta în timp ce vom
spune ”Goodbye” altor
câteva zeci de milioane de
dolari. Ehei, dar ce nu faci în
numele unei prietenii atât de
strânse? Am impresia că
micul Che Guevara (Ponta),
pentru a-și onora promisiu-
nile făcute americanilor, ar fi
în stare să se transforme în
curând într-un Batista sau
Trujillo. Rămâne de văzut și
sper din tot sufletul să mă
înșel. Eu plec în concediu
acum. Mă mai întorc în sep-
tembrie. Ce vară fantastică
trăim! Fierbinte, tare
fierbinte…

●

Unguretul udemerist, Antonescu și Ponta la suspendareUnguretul udemerist, Antonescu și Ponta la suspendare

Romeo

Tarhon

SSper, totuși, că vre-
mea actualilor politruci și oli-
garhi a trecut! Vom vedea în
curând ce oferte politice vor fi
lansate, noi și vechi… 

Cu Traian Băsescu,
încă un an sau doi, românii
nu se vor împăca, nu vor înc-
eta dușmănia, nu vor fi
sancționate minciuna, hoția,
trădarea și nu va fi loc pentru
reconciliere. Aceasta ar fi
posibilă doar după o lustrare
in corpore a clasei politice.
Sau, Doamne ferește, după
un război civil. Nemernicii
care au acaparat puterea
călcând firava democrație în
picioare sunt în stare, dacă
nu le ies calculele cu desti-
tuirea la referendum, să in-
stige masele unora împotriva
altora, să însceneze un car-
nagiu, să aprindă țara ca nu
cumva să câștige Băsescu și
zboare Antonescu din viața
politică, așa cum a plusat.

Prevăd o serie de
procese judiciare istorice,
peste doi-trei ani. Iar șansa
unei reconcilieri naționale de
durată se va  manifesta doar
în cazul apariției unei forțe
politice noi, viguroase,
capabilă să coaguleze oa-
menii valoroși în cadrul unui
mare pol civic. Merg până la
a spera că partidele extra-
parlamentare vor reuși să
creeze o alianță solidă pentru
a contrabalansa procesul
periculos și dement de refes-
enizare a țării. Este nevoie de
un lider național credibil care

să se sacrifice intrând în miz-
eria politică pentru a o curăța.

Sunt conștient că,
decât cu hienele și șacalii  din
fauna asta hulpavă, tot mai
bine ar fi cu Băsescu, dacă ar
mai avea susținere populară
și partid  solid. Dar nu trebuie

să gândim doar de azi pe
mâine.

Poporul este adormit,
anesteziat, perfuzat în agonie
cu ură împotriva omului de
serviciu la încasări, Traian
Băsescu, o piedică în calea
mărșăviilor adversarilor. 

Românii nemintoși își
vor revărsa furia pe
președinte la referendum, îl
vor sacrifica. Cotroceanul, re-
jectat cu atâta ușurință, nu va
avea vreme în trei săptămâni
de campanie să recâștige în-
crederea românilor, susținut
de un partid uzat, decredibi-
lizat. Termenul prea scurt
pentru apărare prin votul pop-

ular îl pune în imposibilitatea
de a realiza scorul necesar
salvării la referendum. În dis-
perarea lor oarbă de a-l exe-
cuta moralmente, Ponta și
Antonescu au schimbat reg-
ula referendumului și toate
celelalte reguli, acestea fiind

gloanțele care îl vot doborî.
Va pierde din cauza timpului.
Va fi ca într-o partidă grea de
fotbal în care echipa condusă
nu mai are vreme să remon-
teze scorul în fața unui ad-
versar care joacă dur, la
sânge, la fel de disperat. Și,
după ce va pierde partida, îl
vor judeca și condamna,
dacă nu a încheiat suficiente
polițe salvatoare: probe
compromițătoare despre ad-
versari pentru a-și negocia
libertatea. Dacă un fost șef
de guvern  face în pușcărie,
de ce nu ar face și un șef de
stat, nu-i așa tovarășe Ili-
escu?

Oculta care prepară
președinți în laboratoarele
tainice l-au școlit teoretic și
practic pe Mihai Răzvan Un-
gureanu pentru a conduce
statul român vreme de două
mandate. Urmează să fie
președinte dacă nu se

încurcă socotelile, cum s-au
încurcat acum, fiindcă
obraznicii și răsfățații Ponta și
Antonescu, nevăzându-se în
cărți, își arată mușchii fără să
ia în calcul că vor fi tratați ca
trădători, ca uzurpatori și vor
fi și ei condamnați. 

Nu conștientizează
că declanșează evenimente
pe care nu le pot controla.
Vanitatea și lăcomia îi va
duce la pierzanie. Ei vor fi
țapii ispășitori ai ciclului is-
toric de circa două decenii și
jumătate. 

Parșivii și
experimentații păpușari din
spate îi trag pe sfori și pe

sfoară pe acești mici nemerr-
nici avizi de carieră și
înavuțire, scoțându-i la
înaintare, spre a se pune încă
o vreme la adăpost pe ei
înșiși, marii și vechii hoți și
sforari cărora, este evident, le
este frică de pușcărie după
ce au văzut că Năsatase,
care părea intangibil ca și ei,
a fost încarcerat la Rahova
într-un episod jenant, de
nebărbăție și lașitate. 

Un episod din lungul
serial politic difuzat de tele-
viziunea publică și posturile
aflate când de o parte, când
de alta a taberelor politice,
mai alunecoase și curvoase
(!) decât tot unguretul ude-
merist care a votat pe ascuns
în parlament, ”după propria
conștiință”, în recentul episod
cu suspendarea Băsescului,
lăsând loc de ”jó napot”
oricine ar câștiga bătălia. O
strategie clientelară de stabil-
iment anti-românesc pe care
și-o permite fiindcă li se per-
mite. Când românimea se
ceartă maghiarimea instigă
și… câștigă.

●



Ghimpele Națiunii

La zidul ideologului… juridicLa zidul ideologului… juridic

Cezar 

A. Mihalache

RRecentele abuzuri
anti-constituţionale ale USL-
ului au scos în evidenţă as-
pectele tenebroase al
formaţiunii de sorginte
fesenistă. Un rictus acapara-
tor al partidului „stat în stat”,
ignorat din păcate de opinia
publică. Este vorba de aple-
carea unor lideri PSD spre re-
instituirea controlului asupra
mass-media. O practică
bine cunoscută din guvernele
anterioare ale „feseneului” cu
diferite acronime şi reluată,
surprinzător de pragmatic,
chiar de către aceia care
reprezintă noul val de „lideri”
al formaţiunii.

Din păcate, când nu
există decât perpetua ură îm-
potriva tuturor acelora care
nu sunt cu PSD, războiul cu
opiniile diferite ale oamenilor
de rând se duce tot prin inter-
mediul presei. Care devine şi
victimă în nerăbdarea unor
personaje de a trece dincolo
de simplele răfuieli verba-
le ori poate pamfletare, 
partea politică ascuzându-se
mereu în spatele „declaraţiilor
politice”.

De data aceasta,
cartuşele au fost lansate de
PSD prin tânărul Dan Şova
care a acuzat o jurnalistă, co-

respondent al Radiodifuziunii
Române, că a gene-
rat (!) întreaga imagine
negativă a României în
cadrul cercurilor înalte de la
Bruxelles. Pentru că aşa este
în cazul partidelor aflate la
guvernare. Bărbăţia se
rezumă doar la lupta cu vino-
vatul de serviciu: presa. 
Fiind însă vorba şi de o fe-
meie, corespondent la Brux-
elles al postului „România
Actualităţi”, Carmen Vălică,
atacul a fost şi mai josnic.
Exact pe măsura
posibilităților lui Dan Şova
care s-a năpustit cu un val de
ură nedemn de un tânăr cu
aspirații politice. 

Dintr-odată, de vină
pentru situaţia creată nu erau
politicile aberante ale USL-
ului, ci o jurnalistă care a
îndrăznit să pună o întrebare
unui oficial al UE. 
O singură întrebare adresată
purtătorului de cuvânt al
comisarului european pe
justiţie: „Cum comentează
Comisarul Viviane Reding
previzibila arestare a
judecătorilor de la Curtea
Constituţională din România
şi intenţia Guvernului Victor
Ponta de a desfiinţa CCR?”.

În opinia lui Şova, de
aici a început avalanşa de co-
mentarii şi „lamentări
internaţionale” cu privire la
soarta judecătorilor de la

CCR! De la această jurnalistă
care a ar fi furnizat Europei
informaţii false! De parcă Uni-
unea Europeană stătea în
informaţiile unui „răspândac”
al Radioului, şi nu în mapele
de lucru ale ambasadelor şi
comisarilor europeni.

Dan Şova şi-a găsit
însă o victimă pe măsură: un
jurnalist care a furnizat Brux-
elles-ului informaţii false,
înalţii oficiali preluând abulici
notele de reporter ale aces-
teia!

Că această jurnalistă
a lucrat murdar, pătând
onoarea profesiunii prin in-
serarea unor provocări şi
dezinformări, pare evident.
Dar este pro-blema corpurilor
profesionale ale presei şi a
angajatorului să-i pună sub
semnul întrebării deontologia
profesională şi activitatea. 

Dar de aici şi până la
a permite partidului de
guvernământ, prin noul său
ideolog… juridic, Dan Şova,
de a prolifera ameninţări, in-
clusiv pe linie penală, este
totuşi prea mult. Este drumul
spre desăvârşirea tentaţiei de
a abuz a PSD-ului. Şi relevă
felul în care se va purta PSD
cu mass-media după ofi-
cializarea, prin alegerile par-
lamentare, a statutului de
partid de guvernământ.

Este un exemplu al
felului în care se vor com-

porta liderii PSD. Şi nu este
vorba doar de personajele
din vechea gardă (chiar dacă
de unul pare că am scăpat,
acesta putând să-şi verse vit-
riolul conflictului cu presa
doar pe pereţii celulei, în locul
lui au apărut alţii!), ci şi de cei
ai „noului val”. Gata să ducă
mai departe abuzurile speci-
fice unei formaţiuni care nu-şi
poate depăşi statutul.

Până la un punct,
reacţiile lui Dan Şova pot fi
poate și înţelese. Deşi este
dejamăgitor că un tânăr polit-
cian a ales acest fel de
prostituţie cu aproximații ju-
ridice pentru a apăra 
cu orice preţ teritoriul
„stăpânilor”. Dar el nu 
avea dreptul să lanseze
ameninţări penale în încer-
carea de a-şi duce la bun
sfârşit rolul primit în partid. 

Pentru că, în fond, ju-
rnalista în cauză nu a făcut
altceva decât să adreseze o
întrebare. 

Şi chiar dacă aceasta
cuprindea şi o porţie
nedeontologică de intoxicare,
asta nu înseamnă că ea este
vinovată de generarea
reacţiei pe care a avut-o Eu-
ropa faţă de noi. Și nici Dan
Şova, dar nici un alt membru
al clasei politice, nu aveau
dreptul să o acuze, sarcina
de a decide dacă jurnalista a
procedat corect revenind

cluburilor de presă şi angaja-
torului, Radiodifuziunea
Română.

Or, prin atacurile lui
Dan Şova, PSD-ul nu a făcut
altceva decât să se muleze
pe una dintre intervenţiile
groteşti ale preşedintelui-sus-
pendat din timpul mandatului
său, reproşată la vremea
respectivă şi de social-
democraţi, din postura de
formaţiune de opoziţie, şi
care astăzi chiar ar fi putut
constitui, în locul balivernelor
din compunerea textului de
supendare, un cap de
acuzare pe cererea de sus-
pendare. Este vorba de iden-
tificarea presei, în cadrul
strategiei naţionale de
apărare, ca factor de… vul-
nerabilitate.

Acuzând această
ziaristă pentru furnizarea de
informaţii false, dar, mai ales,
ameninţând-o public cu cerc-
etarea penală, PSD-ul s-a in-
tegrat practic acelui concept,
dovedind că nu este cu nimic
mai bun decât cel ce a gen-
erat acea monstruozitate
dusă la limita delictului de
opinie. Iar uşurinţa în felul în
care au fost lansate
ameninţări cu iz penal la
adresa unui cetăţean este
dovada derapajelor la care
am putea ajunge din nou.

●

Remus

Raclău

FFaza întâi – Identifi-

carea materiei prime. 

Se caută printre papa-
galii cărora li se scurg balele
pe la porţile partidelor, unul cât
mai pleoştit şi cu cât mai multe
bube în cap. Se cheamă papa-
galul la o mică discuţie
presărată cu întrebări de
genul: “Vrei să fii băgat în
seamă?”, “Vrei să-ţi îngrijim
bubele astfel încât să nu se
mai vadă?”.,“Vrei să pari fru-
mos şi deştept?”, „Vrei să devii
faimos şi bogat?”. Dacă papa-
galul este suficient de papagal
şi răspunde pozitiv,  este pus
să ”jure că nu fură” decât pen-
tru partid şi din acel moment
intră la prelucrat.

Faza a doua – Prelu-

crarea primară

Mai întâi este dus la
atelierul cosmetic, unde i se
fac băi de spălări de păcate şi
i se ascund bubele sub un strat
gros de pomadă în culorile 
partidului, subliniindu-i-se
bineînţeles că în cazul unei
eventuale schimbări a partidu-
lui, culorile se vor duce şi par-
tidul “educator” va avea grijă
ca bubele compromiţătoare să
fie din nou vizibile, lucru vala-
bil şi în cazuri extreme de
indisciplină sau trădare.

Urmează o evaluare a
arborelui genealogic al papa-

galului, precum şi al CV-ului
său. Prezenţa întâmplătoare
sau nu de urme de culori ale
partidului în a pedigree-ul său
reprezintă un plus de capital de
încredere, dar nu este obliga-
toriu. Pe de altă parte, în lipsa
acestora papagalul este con-
siderat ca fiind al nimănui, fab-
rica având mână liberă şi drept
de proprietate asupra lui în ex-
clusivitate. Dacă rezultate-
le evaluării nu sunt
satisfăcătoare, specialiştii
fabricii îi vor încropi un pedi-
gree pe măsura aşteptărilor
opiniei publice şi a viitoarelor
funcţii avute în vedere spre a fi
ocupate. Apoi este trimis pe
banii partidului la studii care să
semene cât de cât a studii uni-
versitare, de preferat în
străinătate, în locuri cât mai
îndepărtate pentru a fi cât mai
greu de verificat, şi care să
sune cât mai convingător.

După ce papagalul
este tuns, ras şi frezat, cu pedi-
gree-ul prelucrat şi eventualul
cazier ocultat, începe:

Faza a treia – Proce-

sul de prelucrare propriu-zis

Mai întâi papagalul
este trimis la „Atelierul mass
media”. Aici, specialiştii în ma-
terie de prelucrare limbaj îl vor
învăţa să dea eficient din gură.

Eficient pentru partid,
desigur doar nu credeaţi că
pentru interlocutor… I se
implementează fraze standard,
presărate cu cuvinte pom-
poase dar golite de sens, care

să sune bine dar să nu spună
nimic, este învăţat cum să
ocolească răspunsurile  la
întrebări dificile şi cum să se
învârtă în jurul subiectului, fără
a-l atinge, până trece timpul
alocat interviului. Apoi este in-
format despre periculozitatea
adevărului pentru cariera unui
politician şi despre efectul neg-
ativ al cinstei asupra imaginii
sale în ochii seniorilor din par-
tid, paralel cu efectele pozitive
ale înşelăciunii – asupra con-
tului bancar propriu şi cu
virtuţile minciunii – asupra
evoluţiei sale pe scara
ierarhică a partidului. În acest
sens va fi instruit temeinic cum
se pot nega evidenţele, cum
poate albul să devină negru,
ziua – noapte şi luna – soare,
şi mai ales cum poate scuipatul
în ochi să devină apa de
ploaie, fără ca măcar să
clipească. Dar cum un lider nu
trebuie să ştie doar să
vorbească, ci şi să asculte, de
preferat rămânând aparent
mereu amabil, disponibil şi
zâmbitor, este trimis mai apoi
la „Atelierul de sunet”. Aici, pa-
pagalului i se pun dopuri
groase în urechi după care se
dă drumul la magnetofon cu
banda de huiduieli şi înjurături,
şi i se dă ordin să zâmbească.
Cum acesta nu va auzi nimic,
va zâmbi. Procesul va continua
prin subţierea treptată a dop-
urilor concomitent cu mărirea
volumului sonor la banda de
magnetofon. Când va începe
să audă câte ceva i se va ex-
plica faptul că „cine nu-i cu noi

e împotriva noastră” şi în
consecinţă oricine contestă “lu-
crarea” partidului o face de pe
poziţii duşmănoase, aşa că
aceştia vor trebui ignoraţi zâm-
bind cu aroganţă pentru a le
face în ciudă. Când papagalul
va fi în stare să suporte senin
şi cu zâmbetul pe buze  valul
de contestări cu sonorul dat la
maxim şi fără dopuri în urechi,
va fi considerat apt de a trece
la faza următoare. Un lider tre-
buie să fie neimpresionabil, ab-
solut insensibil, rezistent şi dur.
De aceea papagalul candidat
la funcţia de lider va fi trecut
prin „Atelierul de rezistenţa
materialelor” unde i se va
aplica un tratament de călire a
organismului.

În acest scop, el va fi
supus mai întâi încălzirii prin
baia de mulţime în „camera
fierbinte”, plină cu susţinători şi
adulatori, care-l vor îmbrăţişa,
aclama şi-i vor strânge mâinile,
într-o ploaie de petale de flori.
Când va fi suficient de înfier-
bântat, va fi mutat brusc în
„camera rece” plină cu contes-
tatari furioşi, care-l vor
înghionti printre body-guarzi, îl
vor huidui, înjura şi scuipa din
toţi bojocii, într-o ploaie de ouă
clocite, roşii stricate şi fructe al-
terate în culorile opoziţiei. Pa-
pagalul candidat va trebui să
nu le dea satisfacţie şi să
zâmbească fals, cu gura până
la urechi, şi mimând demni-
tatea în stare de asediu, să
ţină în faţa camerelor de luat
vederi discursuri în care va
vorbi despre libertatea de ex-

presie şi despre valorile
democraţiei încălcate de
opoziţia revanşardă.

Ultimul dar şi cel mai
important este „Atelierul ideo-
logico-psihologic”, unde papa-
galul candidat este învăţat că
poporul este o turmă de crea-
turi inferioare şi nesătule pe
care oricât de mult ai încerca
nu vei reuşi niciodată să o
mulţumeşti, aşa că nici n-are
rost să mai încerci, subliniind
faptul că rolul prostimii este
doar acela de a munci pentru a
susţine clasa politică
superioară şi de a simula
democraţia, oferindu-i-se la in-
tervale regulate de timp, posi-
bilitatea de a se răcori
„alegând” între două sau mai
multe variante egal conven-
abile sistemului de partide care
se alternează „democratic” la
putere.

În acest sens este in-
struit asupra lipsei de sens a
procesului de educaţie a tiner-
ilor, a rolului anti-manipulativ al
şcolii şi atenţionat mai ales
asupra influenţei negative
reprezentate de bunăstarea şi
independența economică a
populaţiei asupra poftei de
mici, bere şi cârnaţi din cam-
paniile electorale, cu
consecinţe imprevizibile
asupra rezultatului de la urne.

Odată parcurse toate
aceste ateliere, papagalul de-
venit între timp şacal, este
numai bun de start în cariera
politică…

●
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