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„Limba este intaiul mare poem

al unui popor.”

- Lucian Blaga
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Recensământ în morgile nepăsăriiRecensământ în morgile nepăsării

Cezar
A. Mihalache

DDupă ce s-au
încăierat pe… morţii din listele
electorale permanente (!) din
ţară, unii vrând să-i resuscis-
teze pe proaspeţii decedaţi
pentru realizarea unui cvorum
al cioclilor politici într-un
recensământ al absurdului,
alţii încercând să-i declare
fără puls electoral 
pe alegătorii, încă vii, dar
având diverse „infirmităţi”
instituţional-birocratice, pre-
cum acte expirate sau
deplasări pe alte meleaguri,
acum politicenii se bat pe
morţii din Diaspora. Se luptă
precum corbii pe cadavrele
românilor decedaţi departe de
ţară, deveniţi acum mărul unei
noi discordii populist-elec-
torale.

Până acum, nimănui
nu i-a păsat de românii care
şi-au pierdut viaţa departe de
ţară. Deşi toate guvernările au
avut foloase evidente de pe
urma românilor care lucrau
afară, nici un politician nu s-a
gândit şi la situaţiile dramatice
prin care au trecut multe
familii. Nu s-au gândit la
sutele de români care şi-au
pierdut viaţa în urma acciden-
telor de muncă, a celor rutiere
sau chiar în urma unor
violenţe rasiale din ţările în
care au încercat să-şi
găsească un colţ de pâine. Ni-
meni nu i-a luat în seamă pe
românii din Italia care, încă
din primii ani ai exodului
impus de guvernanţi
conaționalilor lor, unii plecaţi
pe meleaguri mai depărtate
decât toate drumurile pe care
le făcuseră o viaţă în afara
satului, plecaţi doar pentru a
reuşi să asigure cumva hrana
familiilor, solicitau guvernului
României să înfiinţeze un fond
de urgenţă pentru ajutorarea
rudelor decedaţi la muncă în
străinătate.

Deşi toţi guvernanţii s-
au bătut în piept pentru
obţinerea dreptului românilor
de a lucra afară, de fapt de a
deveni, în lipsa unui colţ de
pâine în propria ţară, slugi la
porţile străinilor, nimeni nu a
luat o măsură pentru a ajuta
familiile celor decedaţi. Chiar
dacă Europa ne ironiza de
atunci pentru faptul că Statul
Român nu este capabil să îşi
repatrieze cetăţenii decedaţi,
preferând să-i lase prin morgi
cu luniile şi chiar anii.

Astăzi, ca într-o
oglindă sinistră a recentului
recensământ, nu avem habar

câţi români sunt de fapt
îngropaţi prin cimitirele
străinilor sau, mai grav,
abandonaţi prin morgile spi-
talelor. Şi poate că de aici ar fi
trebuit să-şi înceapă „mini-
recensământul” guvernul
Ponta. Căci, dacă tot un gu-
vern de factură fesenistă, cel
al lui Adrian Năstase, i-a alun-
gat pe români în acest exod,
desfiinţând milioane de locuri
de muncă în ţară, poate că
Victor Ponta ar fi trebuit să-şi
trimită aghiotanţii pentru a „re-
cenza” românii îngropaţi în 
cimitirele săracilor şi
necunoscuţilor din Spania ori
Italia. Poate că, înainte de a
se gândi cum să arunce în
cârca bolnavilor din ţară
coplata, premierul ar fi trebuit
să-l trimită pe ministrul
Sănătăţii să ia la pas morgile
străinătăţii. Acolo unde cor-
purile celor decedaţi stau cu
lunile şi chiar anii pentru că
familiile rămase în ţară sunt
prea sărace pentru a achita
costurile repatrierii.

Şi totuşi, iată că a
venit clipa în care şi morţii
uitaţi pe afară contează. Ba,
într-atât de mult că s-a iscat şi
conflict în sânul clasei politice,
lupta dându-se de astă dată
pe dreptul de paternitate
asupra unui proiect ce
vizează repatrierea românilor
decedaţi departe de ţară.

Astfel, după ce depu-
tatul PDL de Diaspora, Wiliam
Brânză, a redactat un proiect
pentru repatrierea cetăţenilor
români (a decedaţilor, pentru
că aducerea viilor ar fi cu mult
mai costisitoare, fiind nece-
sare mult mai multe decât
cele pentru liniştea celor
trecuţi în lumea drepţilor),
contracandidatul politic direct
al acestuia, tot deputat de Di-
aspora, social-democratul
Cristian Rizea, a invocat pri-
oritatea gândirii sale pe
acelaşi proiect!

E drept, pare oare-
cum absurd ca, după ce PDL
a tot tras clopotul în dungă
pentru ţară, şi încă vreme de
câteva mandate, deputatul
pecinginei portocalii să pună
pe hârtie un proiect tot cu
inspiraţie de ferpar. Dar,
trecând peste aplecarea
cvasigenerală a PDL-ului de a
se gândi la români doar în
chenar negru, iniţiativa îşi
avea punctul ei de logică.
Pentru că mult prea mulţi
români proveniţi din familii
sărace au fost uitaţi de Statul
Român prin morgile
străinătăţii, rudele neavând
zecile mii de euro necesare
pentru a-i aduce în ţară şi a-i
înmormânta după datină.

Dar şi mai abusrdă a
fost felul în care deputatul
PSD s-a bătut cu pumnii în
piept pentru a lua coroniţa
iniţiativei. Cu preţul de a
cădea în ridicol (dar ce mai
contează un deputat penibil,
când tot partidul s-a decredi-
bilizat prin recentele
acţiuni?!), Rizea a ieşit la
rampă pentru a reclama pub-
lic furtul intelectual necrofag
săvârşit de deputatul porto-
caliu.

În fapt, o încercare
tembelă de a demonstra că
PDL l-ar fi plagiat, chiar dacă
nu în teza de doctorat, măcar
într-o ciornă de ferpar. Argu-
mentul social-democratului?
Faptul că el, „personal” (!), s-a
gândit la acest proiect cu mult
înaintea pedelistului furăcios
şi băgăcios în gropile arvunite
de PSD. Dar nu a spus nimic
public, pentru ca partidul să
aibă timp pentru a calcula cât
ar costa, ca efort bugetar, un
asemenea proiect. 

De fapt, pentru ca
PSD să întrebe FMI dacă este
de acord ca Statul Român să-
şi repatrieze cetăţenii morți
departe de casă. Or,
răspunsul pare a fi fost nega-
tiv de vreme ce deputatul tot
nu a ieşit să se laude cu
proiectul pe care l-a gândit.

Desigur, să te lupţi,
„politic”, pentru a-ţi lega nu-
mele, pentru istorie, de un
proiect legislativ atât de mor-
bid, demonstrează că depu-
tatul are unele probleme. Sau
este parte din mecanismul ac-
tivat de PSD pentru a distrage
cu orice preţ atenţia de la
marea ruşine pe care tocmai
o traversează. O încercare de
a deturna atenţia opiniei pu-
blice pentru ca USL să poată
aşeza batista, mai degrabă
praporul mortului din poartă,
pe ţambalul unei penibile
răsturnări de situaţii în dovedi-
rea adevăratului scop al
venirii USL la putere. Un scop
ce nu are nici o legătură cu
aşteptările şi nevoile imediate
ale simplilor oameni, descon-
spirat recentele interceptări
dintre Ioan Rus şi Paul Dobre.

Dialoguri ce au
evidenţiat natura intereselor
pe care le urmăreşte USL, in-
terese cu nimic diferite de cele
pe care le-a avut şi
pecinginea portocalie, ci doar
mai brutale în felul de re-
alizare.

●

Pân’aici v-a fost!Pân’aici v-a fost!

Ion
Măldărescu

MMai este doar o
aruncătură de băţ până la
proverbiala numărare
autumnală a „bobocilor”, dar
trierea celor cu musca pe
căciulă a fost deja pornită:
„Cazul Zambaccian”, doctor-
atele plagiate ale „boi-erilor
minţii” – „desecretizate” şi
cosmetizate cu machiajul
originalităţii, demiterea răului
personificat de la conducerea
institutului de evaporat banii
românilor (cel cu afacerea
„anticomunismului”), impos-
torul succesor al lui Roller,
suspendarea timonierului
naţional, în sfârşit,
înlăturarea acestui Führer
„HoRoPa” (botezat astfel de
jurnalista Maria Diana
Popescu) de la fotoliul
I.C.R… 

Şi „revolta pa-
pioanelor” face parte din
numărătoarea bobocilor. 

Mulţi dintre papionişti
alcătuind „gaşca” lui
„HoRoPa”, cei care au ros şi
ei acolo cîte un os de
pomană, au ieşti pe străzi cu
papucii sub braţ să-şi susţină
vătaful. Dar pe cînd oare un
ceas al bilanţului” la I.C.R.,
cu audit cu tot? Nu de alta,
dar prea multe acuzaţii s-au
adus Führerului şi statului
său major, ca să nu fi luate în
seamă.

O înţeleaptă soluţie
de compromis, vehiculată pe
la colţuri, ar fi fost şi aceea ca
I.C.R. să nu mai fie subordo-
nat nici Preşedinţiei, nici Sen-
atului României, ci Academiei
Române. În fond, niciuna din-
tre primele două instituţii nu
sunt producătoare de cultură.

Cu menţiunea de
„neamestec în treburile in-
terne ale României”, însuşi
„Înălţimea Sa”, Signor
Barosso de Bruxelles a trimis
mesaje disperate, ex-
primându-şi dezacordul faţă
de „lovitura de palat” de la
I.C.R.. Este explicabil: prin
mazilirea Führerului, dirigui-
torii Statelor Unite ale Eu-
ropei au pierdut o marionetă
preţioasă. O vor regreta des-
tui Liiceni, duo-Cărtăreşti,
duo-Pleşu-vi, Tismăvolodişti
şi întreaga flotă papionată a
‘telectualităţii prezidenţialiste,
ofuscată profund… 

Păi, de unde să mai
curgă lapte, miere şi parale
în buzunarele, în burţile lor şi
ale rudelor lor? Cu ce bileţele
foşnitoare să mai tipărească
marii scriitori ai neamului,

„scrierile” aşternute pe pro-
priile corpuri în „şezătorile
nocturne” de la Tescani, 

Cum? Să vă explic:
după câteva reprize de orgii,
‘telectualii reuniţi întru
destrăbălare la Tescani au
publicat volumul „40238 Tes-
cani”, despre care Alex
Ştefanescu scria că ar fi fost
„O partidă de text în grup”
(România literară, nr. 5,
2000). După o asemenea
partidă de „text” în grup, nici
toată apa Tazlăului nu-i mai
spală. Adio Papioane!
Pân’aici v-a fost!

„Dotarea culturală”,
cancerizată de prostie şi
destrăbălare, asortată cu
elucubraţii, inepţii şi glăsuiri
pornografice, face parte din
„harul” acestor „scârţa-scârţa
pe hârtie” şi pe spaţiul virtual.

Ce pretind ca
recompensă? Bani, burse în
străinătate, tabere de
„creaţie” în afara ţării, pentru
că aici nu le vine inspiraţia, şi
multe altele, pe cheltuiala
românului. Lista favorurilor
acordate de I.C.R. poate
demonstra că actuala
consoartă a Cărtărescului a
fost promovată mai mult
decât opera „mortului din de-
bara”-ua lui „HoRoPa”, „deşi
«opera» ei nu depăşeşte ge-
nunchiul broaştei”, cum
afirma cineva. Porno-poet-
esa, debutantă a „textului în
grup”, este tradusă în Franţa,
Anglia, Canada, Austria,
Suedia, Bulgaria, fiind
finanţată de la I.C.R.. Nici no-
beliabilul ei soţ, abonat fa-
vorit al premiilor U.S.R. şi
protejatul Manolescului, nu
este străin de „genunchiul
broaştei” pornografice, că
doar pe banii I.C.R. (a se citi
ai contribuabilului român) şi-
a permis – probabil sub
influenţa zeului Bachus sau
al altui „stimulent”- , să se ex-
prime în faimosul său roman
„Orbitor”: „îmi bag p… în
regina Angliei”. 

Acesta-i marele scri-
itor care vrea Premiul Nobel
pentru Literatură. Mendebilul
Orbitor, „HoRoPa”, gaşca
pleşu-vă de la Humanitas,
autodeclaraţii anticomunişti –
judecători-tismănenişti ai co-
munismului şi profitori hul-
pavi ai banului public, cu toţii
trebuiesc supuşi poruncii
lăpuşnene: „Veţi da seama,
domnilor!”

Adio, Papioane de
hîrtie! Pân’aici v-a fost!

●
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Câte ceva despre „lecţia de pragmatism” a maghiarilorCâte ceva despre „lecţia de pragmatism” a maghiarilor

Ilie Șandru

ÎÎntr-un bine cunoscut
săptămânal, ce se bucură de
o bună apreciere din partea
cititorilor, la o margine de
pagină, cineva işi exprimă
entuziasmul pentru ,,lecţia
magistrală de pragmatism”
pe care maghiarii din Româ-
nia ne-au oferit-o, cu ocazia
recentului Referendum pen-
tru demiterea preşedintelui.

Nu-mi prea pot da
seama cam ce înţelege insul
prin această ,,magistrală
lecţie de pragmatis ” pe care
ne-au servit-o ungurii, dar
ceea ce ştiu sigur e că el îşi
dă cu părerea asupra unor
stări de lucruri din România
de care habar nu are. Astfel
ajunge la concluzii absolut
false despre comportamentul
electoratului maghiar din
România, care, dacă ne-am
lua după cele scrise, ar avea
o înaltă conştiinţă etnică şi
este atât de deştept încât
poate să-şi urmărească sin-
gur interesele, fără să ţină
seama de părerile unora sau
altora dintre politiceni.

Cu alte cuvinte,
maghiarii noştri sunt atât de
mintoşi încât nu mai au
nevoie nici de popa Tokes,
nici de Frunda Gyorgy, nici de
Marko Bela, nici de toţi ceilalţi
lideri, cu atât mai puţin de
poveţele celor de la Bu-
dapesta, în frunte cu Orban
Viktor! ,,Cu sau fără
cunoştinţa liderilor UDMR, cu
sau fără influenţa declaraţilor
lui Viktor Orban, electoratul
maghiar a demonstrat că îşi
calculează bine interesul şi
nu poate fi luat  ,,la vrac” în
calculele de preamărire a

unora sau altora dintre liderii
de la Bucureşti. A demonstat,
încă o dată, că ştie să-şi pună
interesul comunitar deasupra
simpatiilor de moment”. 

Evident este vorba,
cred, de liderii celor ce nu pot
fi luaţi ,,la vrac”, fiindcă şi ei
tot la Bucureşti îşi târăsc cu
greu existenţa, de pe o zi pe
alta, ca nişte ,,cetăţeni de
rangul doi” ce sunt. Iar ,,in-
teresul comunitar” pe care îl
au maghiarii noştri, după cum
ne spune semnatarul re-
spetivului articol, este acela
,,de a dovedi că fără ei nu se
poate guverna România, că
fără ei, iată, nu ies calculele”!

Extraordinar! Deci,
România nu poate fi
guvernată fără unguri! Aşa o
fi, dacă aşa zice insul. El se
bazează, desigur, pe istoria
ultimilor două decenii, de-a
lungul cărora ungurii – prin
reprezentanţii lor, prin
udemerişti – s-au aflat
aproape permanent la gu-
vernarea ţării! 

De aceea, cred, că
au şi obosit de atâtea eforturi
depuse pentru binele şi
propăşirea României. Să-i
lăsăm deci, cum spunea
Ponta, să se mai odihnească.

Iar noi să revenim la
,,lecţia magistrală de prag-
matism” pe care ne-au servit-
o, nelăsându-se influenţaţi,
cu ocazia Referendumului,
de cei ce doreau să-i ia ,,la
vrac”. Aş vrea să-i spun însă
insului că se înşeală amarnic.

Aş vrea să-l fac să
înţeleagă că ungurii noştri nu
acţionează altfel decât luaţi
,,la vrac” de către ,,politicenii
ce li s-au urcat azi în spate”. 

Adică, mai pe
româneşte, ,,la grămadă”, în
turmă! Aşa au apărut ei în

Europa, aşa au rămas şi aşa
acţionează! 

Cum li se comandă.
Iar comanda nu este
ascultată doar din gura
politicenilor, ci, de regulă, ea
se transmite prin intermediul
celor două ,,biserici istorice”:
Catolică şi Reformată. Adică
se transmite prin gura
preoţilor, în biserică, după
slujbele ce se fac, cu regula-
ritate, zilnic, dimineaţa şi
seara. Şi cum să nu asculte
credincioşii de glasul preotu-
lui! Cum să nu asculte ei de
vorbele, pline de otravă ale
lui Tokes Laszlo, îndreptate
împotriva românilor!

Pe de altă parte,
povestea cu neputinţa
guvernării ţării decât cu aju-
torul maghiarilor, că ,,fără ei
nu ies calculele”, este nu
numai o mare prostie, ci şi o
miopie poltică de-a dreptul
periculoasă. Este ceva ce se
aseamănă cu o altă uriasă
neghiobie ieşită din gura
unuia care umple, seară de
seară, ecranul unui post tv. 

Anume că românii ar
muri de foame dacă nu ar fi
importurile masive de tot
ceea ce are nevoie omul să
trăiască. Fără importuri,
România nu este în stare să-
şi hrănească cetăţenii! Sigur,
aşa este şi aşa va fi câtă
vreme milionaele de hectare
de teren productiv rămân, an
de an, nelucrate! În realitate
însă, pământul ţării poate
hrănii aproape  o sută de mil-
ioane de oameni, nu
douăzeci, câţi suntem, dacă
suntem.

Iar dacă în cei 20 de
ani trecuţi de la ,,revoluţie”
maghiarii s-au aflat mereu la
guvernarea ţării, asta nu s-a
datorat faptului că ,,fără ei nu

ies calculele”, ci prostiei de
care au dat dovadă politicenii
români, interselor meschine,
înguste, partinice, puse
mereu mai presus de intere-
sele  naţionale, intoleranţei
duse până la limitele absur-
dului dintre partidele politice,
ajungându-se la situaţia
incredibilă când membrii
acestora pun mai presus cal-
itatea lor de membrii de partid
decât apartenenţa la poporul
român! 

Am putea chiar
afirma, fără nicio exagerare,
că ultimele guverne, pe mâna
cărora a ajuns ţara, pot fi
acuzate de trădare a intere-
selor naţionale. 

Fiindcă aşa poate fi
soscotită aducerea la gu-
vernarea României a UDMR,
o adevărată ,,coloană a
cincea” a iredentismului şi re-
vizionismului budapestan. 

Această organizaţie
şovină nu urmăreşte nimic
altceva decât ,,destabilizarea
Statului Român, luptând îm-
potriva sintagmei ,,stat
naţional unitar”, dorind
dezmembrarea lui”.Aşa a
ajuns România un fel de oaie
neagră a Europei, aşa a de-
venit ea un fel de sat fără
câini, prin care se plimbă
fiecare pe unde vrea şi
vorbeşte ce doreşte, fără să-
i fie teamă că i s-ar putea în-
tâmpla ceva.

Tocmai de aceea
comportamentul civic şi
politic al liderilor maghiari a
depăşit cu mult limita bunului
simţ, devenind de-a dreptul
obraznic, neruşinat, imperti-
nent. 

De aceea Kover Las-
zlo, preşedintele parlamentu-
lui ungar, îşi permite să
catalogheze guvernul român

ca fiind ,,agresiv şi barbar”;
de aceea răspopitul Tokes
Laszlo poate să strige, în
gura mare, că ,,Ponta neagă
cu aroganţă neruşinată
existenţa pământului secui-
esc”, iar ,,xenofobul Crin An-
tonescu obstrucţionează
învăţământul în limba
maghiară”; numai aşa presa
de limbă maghiară din ţară
poate să scrie orice, afirmând
că ,,România este singura
ţară creată de Trianon,
cârpită, care a rămas până
astăzi cu graniţele de după
primul război mondial”, sau
afirmând că ,,trăim în acea
Românie care până în ziua
de azi persecută cu violenţă
sute de mii de maghiari, care
i-au fost alipiţi”!

Cât priveşte acea
luare ,,în vrac” de care
vorbeşte autorul articolului la
care m-am referit şi la ,,lecţia
magistrală de pragmatism”
pe care ne-a oferit-o elec-
toratul maghiar, datorită înal-
tei sale conştiinţe, voi aminti
doar că atât Orban  Viktor, cât
şi Tokes Laszlo s-au adresat
ungurilor din România, în-
demnându-i la absenteism,
atrăgându-le atenţia că
,,preşedintele suspendat,
Traian Băsescu, a ajuns cel
mai apropiat de maghiarii din
Transilvania”. Aşa că de data
aceasta, ungurii din Româ-
nia, punându-şi ,,interesul co-
munitar deasupra simpatiilor
de moment”, au stat, ,,în
vrac”, acasă, aşa cum
altădată, tot datorită aceluiaşi
interes, s-au prezentat tot ,,în
vrac” în faţa urnelor, fiind cei
mai harnici şi mai disciplinaţia
dintre alegători.

●

TvR, o fată mare, ruptă-n… plasă ca traista popii!TvR, o fată mare, ruptă-n… plasă ca traista popii!

Virgil
Andronescu

AAflând cum că tvr s-ar
mai scutura (precum cățeaua
de purici), de unele canale din
componența sa, am fost șocat
câteva momente… Mi-am
revenit însă imediat – precum
boxerul din pumni, și am în-
ceput să gândesc ceva mai
puțin pătimaș. Sunt unul din-
tre cei care priveau destul de
des tv-ul public național –
toate posturile sale. În ultimii
cel puțin zece ani, cu sinceri-
tate o spun, am fost scârbit de
felul cum conduceri politice
ale tvr falimentează sistematic
această instituție de informare
publică.

Emisiunile cu
adevărat educativ-culturale au
început să fie din ce în ce mai
rare, iar tvr-ul încasa bani din
ce în ce mai mulți de la
populație pe câteva căi di-
recte și indirecte.

Câștigă bani din pub-
licitate privată și de stat,
încasează venituri mari de la
„cabliști” pentru retransmisia

emisiunilor sale, ia bani cu
japca (scuzați expresia!), din
buzunarul cetățeanului prin
abonamentele obligatorii la tv
și radio.

Tvr are o schemă de
personal profesionist de spe-
cialitate (și birocratic),
supraîncărcată și foarte bine
platită, toate astea nejustificat;
concepe/mimează formate de
emisiuni comerciale – de
prost gust, cu duiumul, așa
cum îi cântă corporatiile care
își vând publicitatea pe
ecranele publice; cetățenii
care scot forțat bani din
buzunare sunt păcăliți cu
surogate de emisiuni politice,
economice și sociale, emisi-
uni educativ-culturale. TvR1 și
TvR 2 au în grila de programe
filme de artă cinematografică
europeană și talk-show-ri cu
invitați de marcă ai culturii,
științei și istoriei românești dar
ce păcat că sunt difuzate
după miezul nopții! ( de ex-
emplu, ,,Profesioniștii” Euge-
niei Vodă).

Mă gândesc că e nor-
mal și legitim, în astfel de
condiții rușinoase, sfidătoare
și jignitoare de inteligență, să

nu mai plătim noi cetățenii
taxa pe radio-tv că deja plătim
firmelor de Catv, și să-și țină
posturile în stil comercial –
numai pentru angajații lor; ori
să plătim noi dar să nu mai
aibă tvr-ul dreptul de a primi
reclamă privată.

Întrebare: oare ce
face acea mulțime, acel
puhoi, de oameni în Tvr?! De
ce are Tvr-ul conducere
numită politic? Știm cu toții,
dar am dreptul de a întreba
retoric pe domnii/doamnele
de la butoane: De ce toți
politrucii pseudo-partidelor
conduc departamente impor-
tante, cheie aș zice eu, din
Tvr?! De mult e știut faptul că
Televiziunea Publică de Stat e
în pragul falimentului, de ce
nimeni nu a luat nici o măsură
pragmatică și radicală în folo-
sul ,,prostului” de cetățean?
Sau de acolo Băsescu, Con-
stantinescu, Iliescu și toți cei
care vor mai veni…, dar și
fostele guverne post-decem-
briste emanate (Năstase, Boc
și alții ca ei), manipulează ca
la carte populația dependentă
de Tvr? Credința mea este că
trebuie lăsate în pace să

slujească poporul așa dupa
cum le e menirea – Tvr1, Tvr
Info și Tvr Cultural. Restul tre-
buie desființate, angajații au
destule alternative în  mass-
media de pe piața din Româ-
nia.

Condiția este ca
angajații rămași să fie cei mai
buni dintre profesioniști, cei
mai corecți și cinstiți: nepo-
tismul să fie lăsat deoparte!
Cerem prea mult? Cred că
solicitările noastre sunt infime
și de bun simț. România Cul-
tural să fie culturalizator în
continuare, iar Tvr și Tvr Info
să fie independente și
imparțiale politic! Numai așa
se poate educa și culturaliza
populația, numai așa se pot
informa corect și real
cetățenii! Dar, oare, se
dorește așa ceva?! Se pare
că nu… Restul… de până
acum, sunt gogoși umflate și
reîncălzite la același foc moc-
nit dintre politică și cultură ori
la flacăra pătimașă dintre
politicieni (candidați) –
cetățeni (votanți) – la alegeri
(și între alegeri!).

E bine că presa
privată e vigilentă și relatează

cu promptitudine și exactitate
mizeria de sub presul Tvr-ului.

Cât despre televiziu-
nile private… ele există și
subzistă într-un mediu
concurențial acerb, menirea
lor e comercială – în principiu,
banii sunt privați (cu
specificația că ele nu ar trebui
să beneficieze decât în
condiții foarte bine reglemen-
tate legislativ de publicitate de
la instituțiile publice!), pe
tărâmul acesta unele canale
mor în timp ce altele se nasc.

E în legea firii și în
firea legii!

În concluzie: Tvr tre-
buie să existe în afara mocirlei
naționale, mai presus de ea,
intangibilă politic și
nemanipulată politic și/sau fi-
nanciar! 

Dacă o platim s-o
plătim virgină, nu s-o plătim
de bună iar aceasta să fie
ruptă-n plasă precum traista
popii!

●
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A fost prelungită suspendarea; până când?A fost prelungită suspendarea; până când?

Gheorghe
Funar

ÎÎn cazul referendumu-
lui naţional din 29 iulie a.c.,
Curtea Constituţională, în
opinia mea, nu a avut un rol
activ în ceea ce priveşte re-
spectarea procedurii pentru or-
ganizarea şi desfăşurarea
referendumului, respectiv:

1) Nu a solicitat
instituţiilor abilitate să respecte
prevederile legale şi să elimine
din listele electorale perma-
nente persoanele decedate şi
pe cetăţenii români care şi-au
stabilit domiciliul sau reşedinţa
în străinătate.

2) Nu le-a cerut
preşedintelui suspendat
Băsescu şi P.D.L.-ului să
înceteze acţiunile de boicotare
a referendumului naţional.

3) Nu s-a adresat Par-
chetului şi nu a solicitat să se
efectueze cercetări penale îm-
potriva primarilor P.D.L. şi a
altor persoane care au acţionat
pentru a opri participarea mul-
tor cetăţeni la referendumul
naţional, prin reţinerea cărţilor
de identitate şi prin diverse
ameninţări.

4) Nu a cerut Guver-
nului Ponta să acţioneze rapid
şi ferm împotriva premierului
Ungariei, Viktor Orban, care a
venit în România şi, înaintea
votului din 29 iulie a.c., le-a
cerut cetăţenilor români de
etnie ungară să nu participe la
referendum şi să-l susţină pe
preşedintele suspendat, Traian
Băsescu, pentru a avea
garanţia că vor obţine au-
tonomie teritorială în Ardeal şi
că vor continua retrocedările
pentru unguri pe baza unor
acte false.

Pînă la 31 august a.c.,
C.C.R. a obligat Guvernul
Ponta să actualizeze listele
electorale permanente, adică
să elimine din listele folosite la
referendumul din 29 iulie a.c.
persoanele decedate şi pe cele
care au plecat din România şi
au domiciliul sau reşedinţa în
alte ţări. După publicarea
hotărîrii C.C.R. din 2 august
a.c. în Monitorul Oficial al
României, Guvernul Ponta a
trecut la fapte şi a stabilit
acţiunile care trebuie între-
prinse pentru a respecta
cerinţele Curţii Constituţionale.
După episoadele din ultimii 8
ani din serialul „Tele-Justiţia“, a
început, în paralel, noul serial,
„Tele-Referendumul“, în care
principalii actori politici sînt
preşedintele suspendat de
Parlament şi demis de 87,52%
dintre alegători la 29 iulie a.c.,
precum şi preşedintele interi-
mar, Crin Antonescu, împreună
cu premierul Victor Ponta. Zil-
nic, seară de seară, cei trei sînt
susţinuţi la dezbaterile tele-
vizate de miniştrii din Cabine-
tul Ponta şi de lideri ai U.S.L. şi
P.D.L. 

Liderii U.N.P.R. şi
U.D.M.R. sînt în vacanţă. Din
serialul „Tele-Referendumul“
nu lipseşte Curtea
Constituţională. Înainte de a
pleca în vacanţă, sau în timpul

concediului de odihnă,
preşedintele CCR, Augustin
Zegrean, numit de
preşedintele Băsescu la
C.C.R., s-a plîns la tot felul de
comitete şi comiţii din
străinătate, inclusiv la Comisia
de la Veneţia, că se fac pre-
siuni asupra Curţii, fără să-i
nominalizeze pe autorii lor. 

„Presarii“ sînt nevăzuţi
şi necunoscuţi, din neamul
celor care l-au făcut invizibil pe
teroristul nr. 1 din România,
Omar Hayssam, în timpul
Regimului Băsescu. Desti-
natarii scrisorilor domnului Ze-
grean sînt şi ei în vacanţă. O
parte dintre judecătorii Curţii
Constituţionale au plecat, şi ei,
în concediu de odihnă. 

Fiind în Anul Cara-
giale, cineva de la Curtea
Constituţională, nu se ştie cine,
persoană anonimă, dar
importantă, a trimis la Moni-
torul Oficial, în ziua de 6 au-
gust a.c., o notă, sau o erată,
prin care se modifică şi se
schimbă radical decizia C.C.R.
din 2 august a.c., luată în una-
nimitate. 

Prin erata ilegală,
neadoptată în plenul C.C.R.,
se face cunoscut că Guvernul
Ponta nu trebuie să actual-
izeze listele electorale perma-
nente pînă la 31 august a.c., ci
să trimită la Curtea
Constituţională listele cu viii,
morţii şi cetăţenii plecaţi din
ţară la referendumul din 29
iulie a.c. Unii dintre judecătorii
Curţii Constituţionale, aflaţi în
concediu de odihnă, au citit în
presă despre erata C.C.R.,
făcută în lipsa lor. Cineva, o
persoană fizică, a sesizat Par-
chetul de pe lîngă Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie în
legătură cu ilegalităţile
săvîrşite pe tema eratei şi
procurorii au început cerc-
etarea penală. După erata de
la C.C.R., publicată în Moni-
torul Oficial, o prioritate
mondială în materie de fapte
penale, Guvernul Ponta s-a
conformat şi s-a remaniat cu 6
noi miniştri. Mini-recensămîntul
a fost oprit de Guvernul Ponta.

De ce au blocat
C.C.R., Guvernul Ponta şi
preşedintele suspendat, Traian
Băsescu, actualizarea listelor
electorale permanente? Din
cel puţin patru motive:

1) Să poată fi folosite
cele peste 2.000.000 de „voturi
de rezervă“ pentru fraudarea
alegerilor parlamentare şi a
celor prezidenţiale anticipate
din 2 decembrie a.c., după
metodele secrete practicate de
F.S.N., C.D.R., P.D.S.R., P.D.L.
şi U.S.L. la alegerile din ultimii
22 de ani.

2) Să nu fie depistaţi şi
eliminaţi din listele electorale
permanente cei 1-1,5 milioane
de evrei de pe mapamond care
au primit cetăţenie română
(după decembrie 1989), care
şi-au păstrat domiciliul în
străinătate şi care sînt pregătiţi
să participe la realizarea
proiectului „Israel în România“,
care face parte din Holocaus-
tul împotriva românilor.
Creşterea inexplicabilă, în se-
rialul „Tele-Referendumul“, a

numărului de alegători din lis-
tele electorale permanente, în
ultimii opt ani, se datorează
migraţiei dirijate a evreilor în
România, sprijinită de
preşedintele Traian Băsescu.
Într-o anumită parte a presei se
vorbeşte despre tatăl natural
Braunovici al fraţilor Traian şi
Mircea, care şi-a abandonat,
după divorţ, soţia şi cei doi
copii minori şi a plecat în Israel,
cu voie de la Regimul
Ceauşescu. Tatăl adoptiv al
celor doi minori, Dumitru
Băsescu, a fost ofiţer al Ar-
matei Române.  

În cartea apărută re-
cent, a lui Marius Oprea,
intitulată „Adevărata faţă a lui
Traian Băsescu“, autorul a uitat
deliberat să scrie despre orig-
inea lui evreiască. Nici în cam-
paniile electorale la care a
participat şi nici acum, cînd are
vreme, fiind suspendat,
niciodată Traian Băsescu
(Braunovici) nu a spus
adevărul despre părinţii săi
naturali, dar nici nu a candidat
la funcţia de preşedinte al
Federaţiei Comunităţilor
Evreieşti din România, aşa
cum a făcut-o deschis domnul
Sorin Oprescu, primarul gen-
eral al Capitalei. 

Nepotul fostului comu-
nist- capitalist, evreul Silviu
Brucan, acum europarlamen-
tarul Adrian Severin, a încercat
să-i păcălească pe români,
susţinînd că Traian Băsescu
este tătar. Nu le-a explicat cum
din doi părinţi evrei se naşte un
copil tătar! Pînă mai durează
suspendarea preşedintelui
suspendat, Traian Băsescu,
realizatorii şi actorii politici care
apar în serialul „Tele-Referen-
dumul“ au ocazia să abordeze
acest subiect interesant şi vor
afla de ce Traian Băsescu nu
iubeşte Poporul Român şi de
ce a anunţat măsuri şi acţiuni
inumane împotriva românilor.

3) Să nu fie tulburată
liniştea decedaţilor aflaţi pe
aceste liste permanente.

4) Să nu fie cunoscută
cifra reală a românilor de pre-
tutindeni, a cetăţenilor români
alungaţi din Ţara-Mamă de
Regimurile Iliescu, Constanti-
nescu şi Băsescu.

Într-o seară, înainte de
6 august a.c., în serialul „Tele-
Referendumul“, preşedintele
suspendat Băsescu a cerut
Parchetului să-i cerceteze
penal pe cei implicaţi în sta-
bilirea cifrei de 18,3 milioane
alegători pe listele electorale
permanente, precum şi pe cei
care nu susţin şi vor să modi-
fice această cifră, care nu
corespunde realităţii. Văzînd
acel episod la televizor, a doua
zi, procurorii de la Parchetul de
pe lîngă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie s-au autose-
sizat, i-au citat şi audiat pe şefii
de la Direcţia pentru Evidenţa
Populaţiei (din cadrul Minis-
terului Administraţiei şi Inter-
nelor), pe şefa Autorităţii
Electorale Permanente şi pe
directorul Institutului Naţional
de Statistică. Pe membrii
Biroului Electoral Central nu au
curajul să-i citeze, nici pe
preşedintele suspendat Traian

Băsescu. 
Acesta din urmă, în baza
art.80, alin.2 din Constituţia
României trebuia să vegheze
„la buna funcţionare a
autorităţilor publice“.
Preşedintele României, înain-
tea alegerilor şi a referendu-
mului naţional, ştiind că
numărul real al alegătorilor
înscrişi pe listele electorale
permanente este în jurul cifrei
de 16 milioane, avea obligaţia
constituţională să ceară: Gu-
vernelor Tăriceanu, Boc, Un-
gureanu, Ponta; Autorităţii
Electorale Permanente; Institu-
tului Naţional de Statistică;
Biroului Electoral Central şi
Curţii Constituţionale să
acţioneze împreună pentru
stabilirea cifrelor corecte ale
cetăţenilor înscrişi pe listele
electorale permanente. De ce
nu a făcut-o? Nu-l întreabă ni-
meni! Nici măcar în luna au-
gust a.c. 

Acum, preşedintele
suspendat Traian Băsescu se
plictiseşte şi de aceea a cerut
public Curţii Constituţionale să
se întrunească mai repede de
31 august şi să decidă în
privinţa referendumului din 29
iulie a.c. Sîntem în Anul Cara-
giale şi preşedintele suspendat
Băsescu a gîndit cu voce tare
şi s-a întrebat, îngrijorat: „Oare
rezistă România pînă la 31 au-
gust 2012?“.

În serialul „Tele-Refer-
endumul“ este reluată celebra
strigare a manifestanţilor anti-
Băsescu: „Ieşi afară, javră
ordinară!“, la care postul de
televiziune Antena 3 a
adăugat: „Marş afară!“. 

Preşedintele sus-
pendat Traian Băsescu
suportă umilinţele şi zice că nu
poate demisiona pentru că e
suspendat, dar în anul 2007
cînd a fost suspendat în Parla-
ment de 322 senatori şi
deputaţi, a promis că în cinci
minute demisionează.  Acum,
a uitat să precizeze de ce în
anul 2007 putea să demi-
sioneze ca preşedinte sus-
pendat, iar în anul 2012 nu mai
poate să-şi scrie demisia.

Fiind generos, pre-
mierul Victor Ponta are şansa
să-l „ajute“ pe preşedintele
suspendat Băsescu şi să-i sug-
ereze să nu mai stea închis în
vila de campanie (pentru că
aceasta s-a terminat în 27 iulie
a.c.) şi:

1) Să facă vizite de
lucru, celebrele foste şi aran-
jate băi de mulţime, în:
localităţile unde au fost privati-
zate şi apoi lichidate societăţile
comerciale în mandatele sale;
satele, comunele, oraşele şi
municipiile unde s-au închis
cele 3.000 de şcoli numai
româneşti şi cele aproape 100
de spitale; porturile de la
Marea Neagră şi de la Dunăre
pentru a vedea Flota
României;

2) Să aibă dialoguri, în
pieţe publice, cu: şomerii şi
disponibilizaţii; sutele de mii de
tineri care au absolvit liceele şi
facultăţile, dar nu au locuri de
muncă şi au apelat la ajutorul
de şomaj; cu milioanele de
săraci şi foarte săraci care au

rămas fără locuri de muncă;
3) Să meargă, ca

spectator, la meciul de fotbal
dintre Dinamo Bucureşti şi FC
Barcelona.

Între timp, delegaţia =
Misiunea F.M.I., Băncii Mondi-
ale şi Comisiei Europene nu şi-
a mai amînat vizita în România
pînă după adoptarea deciziei
Curţii Constituţionale privind
referendumul din 29 iulie a.c.
Noii actori politici din Guvernul
Ponta sînt la fel de supuşi faţă
de komisarii străini, acceptă şi
execută toate ordinele primite.
În ziua sosirii Misiunii străine la
Bucureşti, Guvernul Ponta şi
Banca Naţională a României
(B.N.R.) au plătit o rată a
dobînzii pe acest an de
aproape 700 milioane de euro,
la creditul de 20 miliarde de
euro luat de Regimul Băsescu-
Isărescu-Boc. În urma tăierii
salariilor şi pensiilor, dictată la
6 mai 2010 de preşedintele
Băsescu, s-au strîns la Buge-
tul de Stat circa 500 milioane
de euro, pentru a plăti
dobînzile la băncile străine. 

În loc ca banii Poporu-
lui Român să fie investiţi în
România şi să se creeze locuri
de muncă, în special pentru
tineri, Regimul lui Băsescu şi
Isărescu a preferat să
plătească dobînzi la creditele
care nu se ştie ce destinaţie au
primit. Nici preşedintele interi-
mar Crin Antonescu şi nici pre-
mierul Victor Ponta nu i-au
rugat pe komisarii de la F.M.I.,
Banca Mondială şi Comisia
Europeană să le dea voie să
modifice şi să mărească
redevenţele pentru bogăţiile
naturale ale Poporului Român,
iar ţiţeiul să nu mai fie vîndut
cu doar trei dolari/baril şi
gazele naturale cu numai 5
dolari/1.000 metrul cub. Pre-
mierul Ponta i-a făcut o vizită
eternului guvernator al Băncii
Naţionale, Mugurel Constantin
Isărescu, avansat de către fos-
tul ministru Gabriel Oprea la
gradul de colonel în rezervă al
Armatei Române. Puţin proba-
bil să-l fi întrebat:

1) De ce menţine
dobînda de referinţă a B.N.R.
de 5,25 la sută, care este cea
mai mare din Uniunea
Europeană, în timp ce Banca
Centrală Europeană a coborît
la 0,75 la sută dobînda de
referinţă, cu scopul de a stim-
ula investiţiile şi a crea noi
locuri de muncă?

2) De ce a plasat rez-
erva valutară a României în
bănci americane, de unde 
a declarat că a reuşit
performanţa să obţină dobîndă
zero şi dobînzi negative, în loc
să crediteze economia
românească şi pe cetăţenii
români la aceleaşi dobînzi?

3) Ce planuri are
Grupul Bildelberg, din care el
face parte, în privinţa Poporului
Român şi a României?

4) A primit un premiu
anual pentru 2011 de aproape
400.000 de lei noi, sau mai
mare, pe lîngă indemnizaţia
lunară, de peste 100.000 de
lei?

●
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Recuperatorul de creanţeRecuperatorul de creanţe

Cezar 
A. Mihalache

AAsistăm la o schim-
bare radicală de atitudine din
partea Fondului Monetar
Internaţional. O trecere fără
menajamente de la postura
aparent înţelegătoare a
bancherului faţă de nevoia de
finanţare imediată a clientului
său la mesajele fără perdea
ale unui firme de recuperări
creanţe. Un „recuperator” care
nu-şi asaltează cu te-lefoane
ori scrisori „confidenţiale” clien-
tul, dar îi arată demonstrativ şi
celalată faţă posibilă a
bancherului. 

Pentru că, trecerea de
la prietenosul şi aproape
românizatul Jeffrey Franks,
care se bătea cu noi pe burtă
în petreceri neaoşe, rupând şi
pe româneşte doar să ne ia
ochii, totul parte a tacticii de
înlănţuire într-un cerc fără
ieşire a unei victime ridicol de
credule, la severul olandez
nezburător Jules Erik de Vrijer,
noul şef al misiunii FMI pentru
România, este mult prea
brutală. 

Mult prea drastică
pentru a nu considera că Fon-
dul ne-a dat un prim semnal de
avertizare vizând negreşita în-
scriere în registrul internaţional
al rău platnicilor în cazul celei
mai mici întârzierii în restituirea
tranşelor. Şi, cel mai probabil,
nu ne vom mai bucura de zâm-
bete mieroase şi personaje de
felul lui Franks decât după ce

vom fi returnat toţi banii!
Evident, noua atitu-

dine a FMI ar fi fost justificată
doar dacă nu am fi returnat la
timp prima tranşă a împrumu-
tului. Or, reacţia venită în
condiţiile în care România a
plătit, cum-necum, această
primă rată la scadență,
dovedeşte conturarea unei
reacţii voit ostile faţă de Româ-
nia. Poate și pentru faptul că,
înmod real, abia acum fondul
ne-a pus cu adevărat cu fața la
zid. Şi nu ne va mai trata cu
menajamente, mai ales în
condiţiile în care noul şef al mi-
siunii în România este un olan-
dez, fiind posibil să plătim de
acum înainte şi pentru toate
ofensele aduse de Traian
Băsescu Olandei.

Așadar, abia acum
putem spune că suntem la
mâna FMI. Căci, dacă prima
tranşă am restituit-o cum-
necum, fie și din rezervele
Băncii Naţionale, şi poate că
mai avem rezerve şi pentru
alte câteva rate, este clar că la
un moment dat va trebui să
apelăm la alte împrumuturi
pentru a putea restitui la timp
aceste datori. Iar atunci va tre-
bui să apelăm la alte instituţii fi-
nanciare, sau poate tot la
Fond, pentru o „refinanţare”,
orice deviere de la linia impusă
de FMI, dacă a fost acceptat şi
înghiţită cu noduri de FMI în
perioada anterioară, urmând a
fi drastic sancţionată pe viitor.
Pentru că, fie şi doar simpla
trecere, ca țară, pe o ciornă a
insolvenţilor nu ne va mai per-
mite accesarea banilor nece-

sari pentru a restitui un uriaş
împrumut risipit pe nimic. Şi
vom avea nevoie de bani nu
doar pentru a ne achita datori-
ile, ci şi pentru a subzista…

De aceea, de acum
înainte ar trebui practic să ne
supunem strict directivelor
FMI. Şi nu trebuie să ne

aşteptăm la un tratament
preferenţial. Dimpotrivă! Este
momentul în care corbii simt
că-şi pot lua partea la care jin-
duiesc de atâţia ani. Iar primele
impuneri venite dinspre FMI,
într-un şantaj ordinar al
condiţiei de a mai continua
acordul cu România, directive
date de fond unui stat suveran,
sunt o dovadă a felului în care
ne va ordona FMI de acum
înainte.

De altfel, într-un
dispreţ fățiș faţă de suverani-
tatea României, faţă de drep-
turile ei ca stat membru UE,

FMI a și dispus, ca acţiune
imediată, majorarea preţului la
gaze, privatizarea Oltchim, şi
vânzarea a cinci la sută din
„Transgaz”. Or, dacă ne vom
supune fără a crâcni, este ca şi
cum ne-am ceda cu totul su-
veranitatea.  Dacă nu ne vom
ridica fruntea din pământ pen-

tru a protesta împotriva aces-
tor impuneri, nu va trebui să ne
mire dacă următoarele
„condiţii” ale FMI pentru con-
tinuarea acorduli vor viza vân-
zarea exploatării de la Roşia
Montana ori privatizarea pe
nimic a ultimelor bijuterii
naţionale ale coroanei industri-
ale de altădată. Hidrocen-
tralele.

În fapt, ne apropiem
de o linie dincolo de care,
însăşi fundamentele Statului
Român vor fi puse în discuţie.
Iar faptul că ungurii îşi permit
deja să avanseze şi termene la

care frontierele României vor fi
revizuite, ar trebui să ne
trezească. Pentru că nu mai
avem timp. Nu ne mai putem
complace în indiferenţa care a
erodat deja segmente masive
ale structurilor noastre eco-
nomice şi sociale.

Pur şi simplu, timpul
trece în defavoarea noastră. 

Deja FMI a dat cu
pumnul în masă impunîndu-ne
condiţii pentru care, în oricare
alt stat, ar fi fost alungat în
șuturi. Deja ungurii pregătesc
ziua revizuirii frontierelor.

P.S.:

Dacă FMI s-a hotărât
să joace dur, şi a trecut la faza
condiţionării, poate că şi noi
trebuie să schimbăm foaia. Iar
un prim pas este acela de a
solcita altor instrituţii
internaţionale, u noi şi noi îm-
rumuturi îndrobitoare, care nu
vor face decât să ne afunde şi
mai mult, ci un asudit de ţară.
Pentrui a vedea felul în care au
fost folosţi banii împrumutaţi pe
spatele fiecăruia dintre noi de
la FMI şi alte instituţii. Pentru a
vedea în ce măsură acesti bani
au fost cheltuiţi într-adevăr
pentru nevoile ţării şi câţi s-au
scurs în afara ţării, noi fiind
trataţi din postura de slugile ce
vor ispăşii pentru ieşirea
elegantă din criză a altora.

●

Romeo 
Tarhon

NNațiunea română a
fost divizată sistematic de
către politicieni și oligarhi în
aceste două decenii, încât
continuăm să trăim în două
jumătăți, în două Românii, în
două lumi paralele. Lansez
prin această scrisoare 
o inițiativă originală și de suc-
ces pentru mobilizare în 
vederea deplinei descătușări
a adevăratelor energii umane
necesare salvării națiunii, o
idee revoluționară pe care o
propun și căreia românii buni
și inteligenți pot îi confere
sens și afirmare. Această
idee are în vedere coagu-
larea rapidă, fără eforturi și
costuri, a societății civice
românești ai cărei exponenți
de autentică valoare vor
căpăta neașteptat de repede
reprezentativitate pentru a se
constitui într-o forță reală a
societății pregătită să
înlocuiască grabnic clasa
politică compromisă și să re-
formeze din temelii statul
românesc mimetic.

Proiectul pe care îl
propun, MIȘCAREA PEN-
TRU SALVAREA MORALĂ
ȘI SPIRITUALĂ, pornește de
la starea de polarizare
existentă, de atomizare, de

disipare umană, de existență
paralelă: dacă tot există
acest paralelism, propun ca,
indiferent de evoluția în ime-
diata perspectivă a politicului,
să facem abstracție de
acesta, ca și cum nu ar ex-
ista, funcționând oricum în
afara noastră, dar, din neferi-
cre, cu efecte dezastruoase
asupra noastră, așa cum
operează fără păs față de in-
teresele și idealurile noastre
ca națiune. Făcând această
abstracție și folosind o
aplicație originală pe care o
voi nuanța în această
scrisoare, putem construi și
modela un nou stat, o nouă
societate. Căci, mobilizându-
ne intelectual și dovedind
inițiativă, noi cei mulți și
neînregimentați, platnicii
păguboși ai costurilor
demenței politice, vom putea
construi un model realist de
țară și de societate pornind
de la o cvasi-simulare: ca și
cum psuntem nevoiți să
pornim de la zero, de la o
răscruce istorică provocată
de o gravă sciziune, de o
amenințare existențială, dar
pornind chiar de la propria
noastră nouă revoluție cu
adevărat necesară și
neconfiscabilă, vom fi capa-
bili să edificăm o nouă
construcție originală,  un nou
sistem, noi structuri sociale și
legi noi cu oameni noi.

Vi se va părea ca un
joc de simulare, fiindcă ceea
ce vă propun cu toată serioz-
itatea și gravitatea chiar este
o simulare, dar în cadrul unui
proces adevărat de pregătire
a unui nou stat modern cu
toate nevoile și încercările lui,
de la constituirea unui 
prim consiliu sau colegiu
revoluționar fondator, până la
alcătuirea tuturor structurilor
necesare funcționării ca stat.
La început va fi un stat alter-
nativ cu o societate
alternativă, cu un forum leg-
islativ alternativ, cu un exec-
utiv alternativ, cu un șef de
stat și un aparat de stat alter-
nativ, cu instituții alternative. 
O Românie alternativă. 

Aceasta va fi Româ-
nia de rezervă, România no-
vatoare, România adevărată
capabilă să o înlocuiască
foarte curând pe cea
compromisă, în blocaj, în co-
laps.

Vom acționa colectiv
și individual ca și cum ne
aflăm într-un moment crucial
pe care ori îl depășim și
supraviețuim, ori ne va îm-
potmoli și dezintegra. Sun-
tem, în  fapt, într-un astfel de
moment istoric de haos, de
posibilă anarhie și derută, ca
după un război distrugător
sau după o altă nenorocire
națională sau planetară și,
pentru a ne salva, trebuie să

ne construim o nouă țară
după noi legi, alegând mod-
elul cel mai sănătos și dura-
bil, cu oamenii cei mai
potriviți și curați și cu mecan-
ismele cele mai inteligente și
democrartice. 

Este de înțeles că
acest exercițiu de simulare
urmărește de fapt începutul și
definirea noii Românii și în-
locuirea celei vechi, ceea ce
face ca acest ”joc” să fie unul
cât se poate de serios și util.

Pentru a avea succes
deplin în exercițiul nostru de-
a puterea și opoziția, de-a
legile și structurile noi de țară,
trebuie să ne gândim cu toată
convingerea că fiecare
acțiune, fiecare mutare,
fiecare idee va conduce, de
fapt, la construcția  noii
Românii care va fi pregătită
să o înlocuiască pe cea
veche și stricată. 

Este de înțeles faptul
că vom aplica toate mecanis-
mele din realitate, de la cele
consultative și electorale
până la cele structurale și de-
cizionale, ca și cum am face
aceste lucrări în real, dar
chiar le vom face în real,
fiindcă va rezulta un model
de țară, mult mai sănătos,
mult mai potrivit și  util întregii
românități, apt să îl
înlocuiască pe cel vechi. Un
parlamentar alternativ, un
magistrat alternativ, un pre-

fect alternativ va trebui să se
implice la modul cel mai se-
rios, să își joace rolul cât se
poate de serios, fiindcă va
avea toate șansele să ocupe
aceste funcții în noul stat.  În
plus, prin această aparentă
simulare, vom reuși, în
sfârșit, să ne mobilizăm ca
societate civică, să ne
organizăm și să ne impunem
drept principală forță de de-
cizie în stat, subordonând și
controlând politicul și mediile
care derivă din politic, la nivel
central și local.

În momentul în care
vom considera că suntem
pregătiți, că dispunem de
structurile necesare și de oa-
menii potriviți, nu vom avea
decât ca, în mod pașnic și
democratic, să inițiem un ref-
erendum istoric pentru
alegerea dintre vechiul stat și
noul stat. Dar am speranța că
îl vom înlocui treptat și rapid
chiar de la primii pași ai
dezvoltării modelului alterna-
tiv pe baza noilor reguli,
deziderate și valori umane
autentice între care tinerii și
femeile vor avea mare pon-
dere. Am convingerea că
împreună vom defini aceste
idei și aspirații, că ne vom
mobiliza și vom izbuti să îi
dăm acestei aplicații o cauză
și un rost salvator.

●
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