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„Adevărurile mari sunt poate 

așa de aproape și de imediate,

încât numai de aceea nu le

găsim...”

- Lucian Blaga
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Cezar
A. Mihalache

AA reuşit!Telegramele
pe care le-a adresat cândva,
„cu neţărmurită abnegaţie”,
conducătorului suprem par a
fi ajuns la o destinaţie. E
drept, 22 de ani mai târziu şi,
aparent, la un alt fel de par-
tid. Dar tot unul croit să-i
încapă fix doar pe cei mai
iubiţi fii ai ţării. Un partid
epigon aceluia care l-a cres-
cut pe el ca mamă şi tată. Un
epigon la mâna a treia, un
rest de formaţiune găsită pe
la soldurile politichiei
dâmboviţene, dar care îi per-
mite lui Mihai Răzvan-Un-
gureanu să intre şi el, în
sfârşit, în ţesătura firelor
călăuzitoare de care a avut
parte această ţară. Măcar
pentru cei 944 care l-au
ales…

În acest fel, MRU nu
mai trebuie să se mai anga-
jeze că va lupta din inimă 
şi cu gândul la iubi-
ţii conducători pentru
înfăptuirea idealurilor de par-
tid şi de stat. Acum are
şansa de-a deveni chiar 
el destinatarul acelor
telegrame…  

E adevărat, pentru
un altfel de partid şi un altfel
de stat. Un „stat” care va
avea însă grijă de el. Aşa
cum a avut când l-a făcut
fudul şi arogant şef al exter-
nelor, luptând pe 
plan diplomatic pentru
recunoaşterea liniuţei din
propriul nume, nu pentru
eliminarea „linuţelor” pe care
le aveam puse pe la di-
versele misiuni diplomatice,
apoi şef de spioni, unul de-
sprins mai degrabă din seria
„Brigada Diverse” decât din
scenariul închipuirilor cu
„007”, şi, în cele din urmă,

premier. Să nu se rupă care-
cumva firul de legătură cu
pepinirea prim-utecistă.

Pentru că, da!, e
adevărat că Traian Băsescu
ne-a promis la alegerile
prezidenţiale că va fi pentru
ultima oară când românii vor
mai fi nevoiţi să aleagă între
doi candidaţi cu trecut comu-
nist. Şi nu a minţit! Doar că
s-a referit la „tovarăşii” activi
la acea vreme în nomen-
clatura „seniorilor”, nu la
pepiniera de „supleanţi” a
tineret-comunistilor. Aşa că,
după ce l-a dat ţării pe micul
Boc, care nu a reuşit să se
ridice la standardele
„foştilor”, fiind poate cel mai
plăpând fiu al pepinierei CC-
UTC, Traian Băsescu, ca
mamă şi tată de partid, l-a
scos la lumină pe MRU. (Dar
concurenţa mai tânără se
apropie periculos, ginerică
de la „Bamboo”, tot bam-
boo!, căruia nu degeaba i se

zice „sida”, că nu mai scapi
de el, intenţionând la rându-
i să intre în politica clanului
de iniţiativă centru-dreapta).

Dar MRU este
deocamdată pe drumul cel
bun! Măcar pentru faptul că
a aplecat în cursa de a-şi
face un trecut de partid
necomunist, că din celălalat
are destule file ca organiza-
tor, secretar, supleant şi,
zice gura târgului, student-
pârâcios, din postura de unic
alergător. Dovadă că „statul”
(cel telegrafic, desigur!) are
încă grijă de el. Iar din per-
spectiva angajamentelor
sale de tânăr membru su-
pleant al CC-UTC, scrieri ce
nu se vor suplini prea lesne
din memoria colectivităţii, a
reuşit să atingă toate criteri-
ile abnegaţei.

Într-un adunare
formală de instalare ca
preşedinte al unicei Forţe
Civice, partid preluat direct

din jocurile alambicate ale
unui fost-primar, ce s-a li(n)s
mai apoi pe degetele-i sli-
noase de poftele politice,
cedând partid „de forţă” con-
tra libertate imorală prin
cluburile de la Bamboo, iar
bamboo!, Mihai Răzvan-Un-
gureanu a reuşit totuși
performanţa de a fi ales cu
99,99 la sută dintre voturi. 

Un procent gata să
umple de ruşine memoria
partidului nedefunct căruia îi
trimitea epistolele tinereţii
sale. E drept, rămâne un
mare semn de întrebare: la
ce raportăm procentul?
Căci, în realitate, partidul de
la solduri nu are membri de
un plen nici dacă i-ar
număra Roberta!

Desigur, pentru isto-
ria politică a aceluia ce se
vrea următorul nostru
conducător (ne)iubit, MRU
va spune că le-a făcut pe
toate singur-singurel. Mai
întâi a croit o mişcare civică,
mai umflată cu numărătorul
reţelelor de socializare, mai
cârpită cu declaraţiile bom-
bastice ale unor delaţionişti
non-europarlamentari, dar,
cum mişcarea Iniţiativei
Civice de Centru-Dreapta nu
dădea să nască şi partidul
(deh, dezavantajul face-
book-ului!), MRU şi europar-
lamentari delaţionismului „de
bruxelles” au cumpărat în
cele din urmă unul de-a
gata. Bine, asta nu se va
scrie în trecutu-i glorios. L-
au umflat apoi cu  personaje
cât mai apropiate de nuli-
tatea politică absolută, pen-
tru ca MRU să nu-şi facă griji
că la un moment dat i-ar
putea careva revendica
statutul de unic fiu
conducător al forţei, au
ataşat, din necesităţi pur
economice!, şi câţiva băieţi
cu trecut de visterie
„deşteaptă”, şi au plecat să
vâneze bolşevici. Adică,
măcar nişte socialişti. Sau,
fie şi un pesedist rătăcit…

Acum, forţa stă la
pândă în aşteptarea
războiului de iarnă a partide-
lor dar şi în perspectiva 
europenelor de gherilă
dâmboviţeană. Atât pentru
a-i face rost lui MRU de un
loc în parlamentul în care,
mai agârţ, dădea raportul,
dar şi pentru reînnoirea an-
gajamentelor vărzarilor care
taie frunza ţării la Bruxelles.

●

Viermele otrăvitor al corupțieiViermele otrăvitor al corupției

Maria
Diana Popescu

CCe interes naţional,
ce naţiune, ce ţară, ce su-
veranitate, ce patriotism? 

Astea-s bolşevisme,
socialisme, comunisme!
Capitaliştii înfruptaţi din
drogul puterii nu visează
decît să facă ţara preş di-
naintea intereselor străine şi
să ofere servicii complete

multinaţionalelor. Fie că e
vorba de puterea rusă sau de
cea occidentală, şi una, şi
alta vor acelaşi lucru: să ne
tragă în piept cît mai mult.
„Patriotul român modern”
oferă ţara în dar marilor put-
eri, e la modă să fii colonie.

Mai nou, privatizarea
Oltchim, cadou pentru nemţii
de la PCC. „Preşedintele
României este loial pînă la
capăt, uneori chiar şi îm-
potriva evidenţelor, calităţii
sale de «pion» balcanic al in-
tereselor euroatlantice. Care
vor fi beneficiile sau pierder-
ile generate pentru români de
această intransigentă poziţie,
rămîne de văzut”, constată
postul de Radio „Vocea
Rusiei“, în baza discursului
oficial după reîntoarcerea lui
Traian Băsescu la Palatul
Cotroceni. 

Să răspunzi cu
imoralitate la imoralitate, nu
mi se pare o soluţie, însă nu
trebuie să uităm că la nunta
mezinei am participat finan-
ciar şi eu, şi tu, şi noi, şi voi,
fiind martorii unei premiere
mondiale: un şef de stat,
huiduit şi fluierat la căsătoria
fiicei sale, în condiţiile în care
ţara fierbe, iar el organiza un
astfel de eveniment! 

Cît de gros trebuie să
ai obrazul ca să te expui ast-
fel, crezîndu-te iubit şi adorat
de naţiune? Un tractorist are
mai multă demnitate decît
socrul mic şi decît profesorul
de Istorie de la Colegiul
Naţional „Iulia Haşdeu”, din

Lugoj, care a dedicat elevilor
săi o carte cu limbaj
pornografic despre
experienţele şi rătăcirile sale
sexuale. 
Ajuns director adjunct al
liceului, şi-a bătut joc de
educaţia unei generaţii. Ar
trebui dat afară şi refuzat de
toate instituţiile de
învăţămînt, ca să îi iasă
pornografia din cap. 

Cînd ziceam că vom
respira puţin mai liniştiţi pînă
la parlamentare, o ştire de
toate jena ne loveşte, în nu-

mele unei companii de
medicamente: „România
este în pericol, virusul West
Nile atacă o bătrînă de 87 de
ani”. Biata femeie a murit, în
mod sigur, de moarte bună.
Cred că se încearcă intro-
ducerea pe piaţă a altor vac-
cinuri buclucaşe.

Unele trusturi mass-
media, care intoxică soci-
etatea cu ştiri false, ar trebui
închise, iar patronii şi
jurnaliştii care au adus atin-
gere statului şi populaţiei ar
trebui trimişi în concediu „la
Mititica”. Ajuns senator, şi nu
unul oarecare, ci cu apucături
mitocăneşti, un individ atacă
din nou în termeni duri de-
cizia Guvernului de a acorda
ajutoare sociale unor grupuri
defavorizate. Oare cine le-a
defavorizat? Nu politica
antinaţională a unor astfel de
exaltaţi? Unde sînt munci-
torii, inginerii, tehnicienii cu
experienţă în fiecare dome-
niu? Au fost trimişi acasă
după „bombardarea“ între-
prinderilor şi înlocuiţi de
acoliţii Puterii, pentru care s-
au creat sedii de birouri şi fil-
iale cu manageri numiţi
politic, la care sînt angajaţi
membrii familiilor acestora,
executanţi ai fărădelegilor, de
fapt nişte clanuri mafiote care
inventează, pentru firmele
proprii, proiecte şi programe
„adăpate“ la robinetul de bani
al statului.

●
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Cianura din ceaşca de cafeaCianura din ceaşca de cafea

Corneliu
Floreau

ŞŞi io, ca tot românul
domnit, beau cafea, beau de
cincizeci de ani şi n-am ştiut
până ieri că, în fiecare
ceaşcă de cafea se află o
concentraţie de cianură de
până la șase ppm (părţi pe
milion). Stupefiat, primul lucru
care mi-a venit în mintea, a
fost epoca de aur  a lui
Ceauşescu, care dădea
poporului  nechezol în loc de
cafea, să nu-l intoxice cu
cianură, îl proteja. Măreţ
conducător şi  RMGC este
măreaţă, ne promite o altă
epocă de aur  în schimbul au-
rului adevărat de la Roşia
Montană!

Să nu-mi spuneţi că
nu ştiţi cine este RMGC,
fiindcă cât de mult bine vrea
să ne facă nouă românilor,
mai ales celor din Ţara
Moţilor, auziţi de ani de zile.
Este vestita companie
canadiană, care trage cu
dinţii de noi să ne facă oa-
meni, să ne prăcopsească
fără să ridicam un deget,
numai să-i dăm voie să ne
radă ultimile treisute de tone
de aur pe care le mai avem.
Atât. Noi le dăm ultima mână
de aur, care o mai avem şi ei
vor tur na peste Roşia Mon-
tana un con al abundenţei
cum nu a turnat nici o altă
stăpnire în două mii de ani în
care au cărat  aurul moţilor de
acolo, începând cu romanii. 

O sută de ani, ro-
manii au extras de la Roşia
Montană trei tone de aur pur
pe an, deci trei sute de tone
de aur în total. Popoarele mi-
gratoare, fiind în marş migra-
tor, s-au mulţumit doar cu
aurul din albiile râurilor din
Munţii Apuseni şi au plecat
mai departe. Ungurii care nu
s-au priceput la minerit, au
adus mineri din imperiul de
apus cărora le-au dat toate
privilegiile posibile numai să
scoată aur pentru ei. Dar
habsburgii i-au întrecut un-
gurii şi otomani în extragerea
aurului; priviţi Viena cât e de
măreaţă, datorită şi aurului
de la Roşia Montană. În vre-
mea habsburgilor a apărut:
„Munţii noştri aur poartă, noi
cerşim din poartă în poartă” ,
în vremea lor a fost răscoala
lui Horia, Cloşca şi Crişan.
Cu cât se căra mai mult aur
cu atât erau mai săraci şi
nevoiaşi moţii. Nu s-a făcut
mai nimic pentru ei, cu
excepţia regimului comunist:
locuri de muncă, locuinţe,
şcoli, spitale, şedinţe şi
defilări de Întâi Mai. După
1989, Ion Marcel ilici Iliescu şi
Petru Roman au frânat tot ce
mergea în ţara asta, au pus
în funcţie degradarea
generală şi vânzarea ţării la
preţ de fier vechi, la preţ de
gunoi reciclabil.

La Roşia Montană,
unde m-am aflat zilele aces-
tea şi am citit în materialele
propagandistice ale RMGC,
adică Roşia Montană Gold
Corporation, că mai multă

cianură se găseşte în ceaşca
mea de cafea decât v-a lăsa
ea în sterilul după extragerea
aurului cu cianură din
minereul aurifer românesc.
Cum să nu mă prosternez şi
io în faţa acestei companii
canadiene ce nu mai poate
de binele celor din Munţii
Apuseni, deşi au şi ei munţii
lor plini de aur şi ar putea să
le spună canadienilor câtă
cianură lasă în urma lor, ba
mai mult să le-o anihileze şi
pe cea din cafea. Chiar dacă
le-ar face şi promisiunea
asta, în Canada profitul com-
paniei ar fi cu mult, mult  mai
mic fiindcă un miner cana-
dian trebuie platit şi asigurat
cât zece mineri români. Plus
costul  protecţiei mediului
canadian ce este foarte strict
legiferat şi controlat cu maxi-
mum de exigenţă, absolut di-
ametral opus de ceea ce se
întâmplă în România unde
protecţia mediului natural e
floare la ureche pentru Minis-
terul Mediului şi al Pădurilor
care închide ochii cu
nepăsare şi la clăile de
gunoie arucate de-a lungul
şoselelor şi-a apelor dar- mite
la cianura lui Gold Corpora-
tion care nici nu se vede pe
deasupra. Nici doamna min-
istru Plumb, nume predesti-
nat să fie ministru al mediului
românesc, nu a simțit cianura
în ceaşca ei de cafea, deşi
este similitudine de poluare
între plumb şi cianură.

Am fost la Abrud şi
Roşia Montană pentru că am
vrut să mă informez personal.

Să-mi extrag io informaţile
după ce am am auzit multe
păreri pro şi contra.

Întâi m-au izbit în fes-
ieri starea deflorabiă a dru-
murilor, apoi dezordinea,
murdăria şi sărăcia
localităţilor, superficialitatea şi
nepăsarea, oamenii buni dar
indiferenţi la ceea ce e în jurul
lor, mai muţi câini comunitari
decât copii. Ăştea suntem,
ăştea plătim taxe şi impozite
din care nu se vede nimic in-
vestit local. Totul se scurge
spre Bucureşti şi stăinătăţuri.
Din 1975 a început
decăderea românească, care
s-a accentuat sub Iliescu şi a
atins cotele prăbuşirii totale
sub Năstase şi Băsescu.
Guvernanţii sunt parveniţi,
corupţi şi hoţi, intelectualitate
de avangardă nu există,
restul înjură, dau din mână şi
aşteaptă miracole chiar şi de
la Gold Corporaţion! Unii sunt
atât de obnubilaţi şi disperaţi
încât aşteaptă salvarea lui
Dumnezeu prin trimisul lui:
Gold Corporaţion! Alţii nu au
vrut să vorbească iar un spe-
cialist autorizat, autorul unei
excelente istorii a mineritului
la Roşia Montană, cu care
am şi vizitat galeria romană a
minei, la multe întrebări mi-a
răspuns cu no comment!

Şi Gold Corporaţion
promite sarea şi marea,
numai să pună mâna pe ul-
tima resursă auriferă a
României, până atunci
promite orice lăsând impresia
că este mai mult o societate
de binefacere şi nici decum o

corporaţie capitalistă bazată
pe minimum de investiţii şi
maximum de profit. Oamenii
nevoiaşi cred, fiindcă nu li se
oferă alte alternative deşi
există, dar actuali guvernanţi
în locul devizei totul prin noi
înşine au ales  orice pentru
un comision gras!

În secolul XXI,
jumătate din forţa de creaţie
şi muncă a lumii se va recicla
cel puţin odată, pentru că so-
cietatea dinamică creează
noi alternative. Şi aici se pot
înfiinţa noi servici şi industri
mici, că în alte părţi ale ţării,
se poate reîncepe, prin noi
înşine, din nou exploatarea
auriferă la exterior, fiindcă
avem foarte buni specialişti
români în domeniul mineritu-
lui iar statul are atâţia bani să
înceapă investiţia. Dar ne-am
obişnuit să palavragim şi să
cerşim ajutoare în loc să dăm
randament. Am devenit o
naţiune fără voinţă şi cu cel
mai scăzut randament pentru
Ţara Noastră. Cât mai e a
noastră!

Hai, să mai sorbim o
gură de cianură din ceaşca
de cafea, fiind siguri că…
după Gold Corporaţion, moţii
nu vor mai spune munţii
noştri aur poartă… doar vor
continua, săraci, să bată pe
la porţile altora…

●

Putere vs. Societate CivilăPutere vs. Societate Civilă

Remus 
Raclău

DDe când există put-
ere, există şi opoziţie; întot-
deauna va exista cineva, din
afara puterii care va voi să
acceadă la putere. Întot-
deauna va exista o persoană
sau un grup de persoane,
căruia să nu-i placă, (le
placă), o anumită măsură, o
anumită strategie adoptată
de cei de la putere, stilul lor
de conducere în ansamblu,
sau de ce nu, chiar persoana
(persoanele) aflate la vârful
puterii. Motivele pot fi extrem
de diverse şi pot avea un
grad extrem de divers de
obiectivitate sau de subiec-
tivism.

Principala problemă
a celor aflaţi în opoziţie cu
centrul de putere, este vari-
etatea opiniilor şi capacitatea
redusă de armonizare a lor.
În timp ce PUTEREA are priv-
ilegiul de a dispune de o me-
diatizare instituţionalizată,
oferită de însăşi poziţia lor
dominantă în societate, şi
prin aceasta, de toate mi-
jloacele de propagandă, ma-
nipulare şi diversiune
mediatică, OPOZIŢIA, (şi nu

mă refer aici la opoziţia de pe
scena politică ci la cea din so-
cietatea civilă), lipsită de o
mass-media aservită şi
docilă, se zbate în anonimat.

În timp ce PUTEREA
îşi coordonează strategia, în
urma culegerii şi prelucrării
de date precise, obţinute
instituţional, focalizându-şi
punctiform acţiunile prin toate
pârghiile oferite de instituţiile
de stat, aflate în subordinea
şi sub controlul său,
OPOZIŢIA CIVILĂ este
constrânsă să improvizeze
strategii individuale în grupuri
restrânse numeric, bazate pe
afinităţi de percepţii şi idei de
soluţii, aproape niciodată
con-divise în totalitate şi de
regulă după filtrarea lor prin
prisma propriilor percepţii şi a
unei realităţi trăite personal.
PUTEREA beneficiază de o
disciplină impusă ierarhic,
prin angajamente ferme, în
scris, asumate pe cale
administrativă, pe linie de
partid, şi/sau pe criterii de
apartenenţă la organizaţii mai
mult sau mai puţin publice,
după caz, acţionând în mod
organizat şi în strânsă coor-
donare cu ceilalţi membri ai
grupului de lucru, sub semnul
eficienţei şi al rezultatelor
concrete, imediate sau de

perspectivă, după un plan
precis, în care fiecare îşi
cunoaşte şi îşi respectă rolul
în schema de putere, sub im-
pulsul recompenselor materi-
ale substanţiale, în caz de
rezultate pozitive şi al fricii de
sancţiunile aspre, aplicate în
caz de indisciplină sau eşec.

De cealaltă parte 
a baricadei, toți mem-
brii OPOZIŢIEI CIVICE
acţionează anarhic, individual
sau în grupuri mici, în virtutea
dreptului democratic la liberă
exprimare şi la liberă acţiune,
sub impulsul idealurilor
umaniste pur teoretice.
Relaţiile dintre membrii
grupurilor sunt absolut libere,
bazate pe conştiinţă şi spirit
civic, pe principii de egalitate
în drepturi de pe poziţii iden-
tice în cadrul grupurilor. Ni-
meni nu se simte obligat cu
nimic şi față de nimeni, ier-
arhiile fiind practic inexis-
tente; oamenii aderă sau
pleacă din grupuri după libera
conştiinţă. Lideri de regulă
sunt membrii fondatori, autori
ai unor schiţe de program
iniţial; ei sunt recunoscuţi şi
contestaţi în egală măsură în
baza judecăţilor de valoare
individuale ale fiecărui mem-
bru al grupului, singurele rec-
ompense fiind recunoaşterea

ideilor valoroase şi introduc-
erea lor în programul grupu-
lui, iar unica sancţiune care
contează cu adevărat este
excluderea din grup.

Pe de altă parte. nici
PUTEREA nu este străină de
fenomenul de lipsă de agre-
gare a SOCIETĂȚII CIVILE,
fiind foarte activă prin infiltrări
de personaje cât mai credi-
bile în rândurile OPOZITIEI
CIVILE, bine mimetizate, cu
scopul de a întreține o stare
de neîncredere și de rivalitate
între diversele grupări com-
ponente și chiar prin crearea
de FALSE GRUPĂRI de
OPOZIȚIE CIVICĂ, menite -
pe deoparte - a lansa ”pe
piață” teme și ținte false, iar
pe de altă parte, având
scopul de a confuziona și
împrăștia nemulțumiții, în cât
mai multe tabere adverse și
ineficiente. Astfel că nu tre-
buie să ne mire faptul că
relaţiile dintre grupările
OPOZIŢIEI CIVICE sunt de
regulă reci, de concurenţă în
atragerea de membri şi de in-
vidie intre lideri în caz de
recunoaştere publică a
meritelor. Conştienţi de nece-
sitatea unirii eforturilor în
dorinţa obţinerii de rezultate
concrete în plan social,
fiecare lider sau grupare de

lideri, pretinde ca unirea
grupărilor SOCIETĂŢII
CIVILE, să se facă sub stin-
dardul propriei mişcări,
avându-i ca lideri ai noii
alianţe, pe domniile lor -
bineînţeles.

În contextul mondial
actual al globalizării se res-
imte puternic o coordonare
tot mai accentuată a CEN-
TRELOR de PUTERE MON-
DIALE, cu efecte practice in
Centrele de Putere Naționale,
ceea ce ar necesita, spre
echilibrarea balanței, o coor-
donare între Opozițiile Civice
ale fiecărei Națiuni.

În fapt MIȘCAREA
ANTIGLOBALIZARE, capătă
pe zi ce trece, dimensiuni
globale, însă deocamdată se
află în stadiu incipient, mani-
festându-se zgomotos și vio-
lent, doar în cazul reunirii
factorilor de decizie mondiali
cu ocazia diferitelor con-
grese, forumuri sau întruniri
periodice..

●
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Național-creștinismul, ca luptător împotriva sărăcieiNațional-creștinismul, ca luptător împotriva sărăciei

Sorin
Andrei

NNu ştiu dacă
obişnuiţi, stimaţi cititori, să
mergeţi la târguri. Mie unuia
îmi place să mă duc la astfel
de serbări populare, la târ-
guri, la bâlciuri, să văd
lumea aceea pestriţă, să
vorbesc cu meşterii români
adunaţi acolo de prin toate
colţurile ţării, să-i vad pe
comercianţi bucurându-se
de năvala populară ce a dat
peste ei şi peste marfa lor.
Mă duc de când mă ştiu la
târguri dar ele îmi plac de la
an la an tot mai puţin. Pe
vremea comunismului, lucru
explicabil ţinând cont de
devastatoarea politică dusă
de acesta împotriva
producţiei de manufactură,
renumiţii meştesugari
români dispăruseră aproape
cu desăvârşire. Cu toate
astea atunci măcar puteai
cumpăra produse româneşti
fabricate în coloşii industriali
ai vremii.

După marea
păcăleală din decembrie ’89
prin târgurile din Sud-ul
României s-a înregistrat însă
un adevărat reviriment al
comerţului cu obiecte fabri-
cate de mână. Parcă încă îi
mai văd pe producătorii-ne-
gustori cu feţele lor voiase şi
pline de speranţe. Se gân-
deau, probabil, c-o să le fie
şi lor mai bine din punct de
vedere material. Ei bine, n-a
fost să fie; manufactura
românească a reintrat foarte
repede în declin, dar de data
asta din cauza cargo-urilor
ce au început să curgă către
România dinspre acele
economii ale lumii în care
politicienii, mulţi dintre ei la
fel de corupţi ca ai noştri, au
înţeles totuţi, spre deosebire
de cei autohtoni, că pentru a
le fi lor bine pe termen lung
şi pentru a avea de unde
fura, trebuie ca economiile
ţărilor lor să funcţioneze. Şi
iată cum te duci la târg, în
România şi dacă vrei să-ţi
cumperi ţoale şi încălţăminte
acestea sunt venite din Siria,
dacă vrei elemente de decor
pentru casă acestea sunt
chinezeşti, iar dacă-ţi trebuie
ceva mobilă uşoară aceasta
este de provenienţă
tailandeză.

Mai alaltăieri, pe 8
septembrie, de Sfânta
Maria, în localitatea, fostă
cândva oraş de târgoveţi,
Roşiori de Vede din Teleor-
manul lui Ioan IANOLIDE, a
avut loc bâlciul Precistei,
care se ţine acolo de când
se ştie această localitate. M-
am dus şi eu ca de obicei
dar m-am întors mai marcat
decât am fost vreodată. Pe
de o parte i-am văzut pe

mult prea mulţii comercianţi
români, foşti cândva munci-
tori şi tehnicieni de nădejde
ai marilor fabrici comuniste,
care acum încercau să-ţi
vândă ceva, orice, din marfa
lor cea de import şi de cali-
tatea, probabil, a 5-a! Ei
încercau să vândă dar nu
cumpăra nimeni. Şi erau
trişti, erau pământii de trişti.
Lumea era multă dar nu
cumpăra pentru că şi ea, la
rându-i, tot tristă era. Tot
pământie era.

Pe de altă parte i-am
văzut şi pe cei câţiva,
număraţi pe degete,
p r o d u c ă t o r i - n e g u s t o r i
români cu butoaiele lor din
lemn de dud meşteşugite
magistral, sau cu taburelele
lor (scaune mici şi fără
spătar) sculptate în lemn de
stejar cum numai românul
ştie s-o facă. Erau veniţi de
la distanţe de sute de kilo-
metri în speranţa că-şi vor
vinde mărfurile aici aşa cum
ştiau ei altădată. Din păcate
aceştia mi s-au părut cei mai
disperaţi. Te implorau, pur şi
simplu, să cumperi ceva şi
de la ei căci n-aveau bani
nici măcar să-şi plătească
drumul la întorcere. Oameni
trişti, fraţilor, oameni necăjiţi
şi fără nici o poftă de viaţă.
Săraci lipiţi pământului şi, lu-
crul cel mai rău, fără vreo
speranţă de mai bine.

Mi-au venit în minte,
instantaneu, vorbele Dom-
nului Eminescu (cum pe
vecie l-a ”poreclit” Grigore
VIERU) legate de sărăcia
acestui popor. 

A trăit-o (sărăcia)
POPORUL ROMÂN în anii
1800, a avut parte de ea în
majoritatea anilor 1900 şi
iată cum se luptă cu ea şi în
anii 2000. Sărăcie lucie.
Cine nu crede, am mai spus
asta şi cu alte ocazii, să
coboare din centrul
Bucureştiului, al Constanţei
ori al Clujului şi să vină în
ţărâna satelor româneşti
pentru a constata dezastrul
social în care se află oa-
menii de aici. E jale!

Dar eu nu vreau să
fiu înţeles greşit, eu nu fac
aici apologia opulenţei,
Doamne fereşte. De fapt tot
Domnul Eminescu lămurea
problema avuţiei şi tot în ar-
ticolul Frază şi adevăr:
”Sărăcia trebuie luată în
înţelesul ei adevărat. Sărac
e cel ce se simte sărac,
căruia îi trebuie neapărat
mai mult decât are. Căci
omul are pe atâta libertate şi
egalitate pe câte avere are.
Iar cel sărac e totdeauna
sclav şi totdeauna neegal cu
cel ce stă deasupra lui.”

Şi pentru o şi mai
bună lămurire trebuie să
pomenim şi să ţinem perma-
nent în minte învăţătura
învăţăturilor faţă de bogăţie:

”Cei ce au bogăţii, cât de
greu vor intra ei în împărăţia
lui Dumnezeu! Că mai lesne
este să treacă o cămilă prin
urechile acului decât să intre
bogatul în împărăţia lui Dum-
nezeu.” Luca, 18. – Biblia lui
Anania. Iată, asta este tot;
deci nu opulenţa trebuie să
fie ţinta nostră ci pur şi sim-
plu o viaţă bună, liniştită, o
viaţă care tot după
învăţăturile Sfintelor Scripturi
trebuie să se ghideze: ”Dacă
cineva nu vrea să lucreze,
nici să nu mănânce” - 2 Tes,
3 – Biblia lui Anania. Acest
echilibru trebuie urmărit pen-
tru că el este sfânt: ”prima
dată datoria după care vine
şi bucuria”. De altfel popore-
anul care ar cere aşa ceva
nici măcar din punct de
vedere laic nu s-ar ”întinde”
prea mult atâta timp cât prin
legea noastră fundamentală,
Constituţia adică, ”Statul
este obligat să ia măsuri de
dezvoltare economică şi de
protecţie socială, de natură
să asigure cetăţenilor un
nivel de trai decent” - Art.47.

Traiul decent, fraţilor,
asta şi nu alta trebuie să fie
ţinta noastră, în frică şi în
credinţă de Dumnezeu, prin
muncă şi implicare totală
pentru interesul naţional.

Ţara însă, apucată
pe mâna celei mai criminale
clase politice pe care a
cunoscut-o vreodată şi mă
refer aici la toate structurile
politice post-decembriste 
ce au guvernat-o, se
prăbuşeşte. Am citit cândva
un proverb propriu celui mai
mare imperiu al lumii care
spune că ”Puterea Romei nu
sta în marmura Senatului ci
în ţărâna Coloseumului ”.
Acei împăraţi romani, mult
prea însetaţi de sânge şi de
bogăţii, reuşeau să-şi ma-
nipuleze poporul oferindu-i
pâine şi circ, acolo în ţărâna
Coloseumului. Pâinea însă
era din plin. ”Împăraţii” noştri
post-decembrişti ne oferă,
ce e drept, un circ perma-
nent dar sunt absolut inca-
pabili spre a ne oferi şi
pâine; măcar pâine!

Şi dacă tot am
pomenit despre mult prea
tristul bâlci din Teleorman,
permiteţi-mi să mai dau citire
încă unei ştiri apărute în
presa ultimelor zile: ”Potrivit
ultimului comunicat de presă
emis de A.J.O.F.M Teleor-
man, la sfârşitul lunii august
2012, la nivelul judeţului
Teleorman, s-a înregistrat o
rată a şomajului de 9.06%
(...). Asta face ca judeţul
nostru să «urce» în vârful
clasamentului naţional cu
cea mai mare rată a
şomajului, urmat la mică
distanţă de judeţele
Mehedinţi şi Vaslui.”

Iată cum se trăieşte
în ţărâna României, dragi

conaţionali. Meşteşugarii
aceia despre care am
pomenit mai sus veniseră
din judeţe precum Neamţ
sau Alba să facă şi ei ceva
bani în Teleormanul cel mult
mai sărac decât zonele lor.
Veniseră în Teleormanul cel
condus aproape permanent
în ultimii douăzeci de ani, fie
direct fie prin intermediu
unor diverşi ”locotenenţi”, de
arhetipuri politicianiste nu-
mite dragnea ori videanu. Ce
au făcut bun oamenii aceştia
şi cei de teapa lor pentru
Teleorman şi pentru Româ-
nia?! Hai să fim serioşi; sin-
gurele lucruri bune pe care
le-au făcut au fost pentru ei
şi pentru grupurile lor de in-
terese. Atât. Poporul? Praful
şi pulberea! Şi ca alde drag-
nea şi videanu sunt aproape
toţi ceilalţi care s-au
perindat, într-un fel sau altul,
la cârma ţării de după ’89.
Iar în ţară nu funcţionează
nimic: învăţământul, pentru
orice conştiinţă curată,
”califică” numai dobitoci,
sănătatea funcţionează cu
mai mult de 50 % din capac-
itate folosindu-se, într-un fel
sau altul, de banii cetăţenilor
(alţii decât cei din taxe),
justiţia a ajuns de râsul în-
tregii lumi, industria a fost
desfiinţată, iar agricultura,
redutabilul nostru atuu,
aproape că nu mai există
(uitaţi-vă doar la producţia
anului în curs datorată lipsei
de apă! – dar sistemul de
irigaţii existent în 1989?!).
Şi-n tot acest timp modelul
de politician mai sus amintit
fură din orice poziţie, fură pe
orice cale, fură şi
acumulează zeci, după care
sute, iar unii dintre ei chiar
mii de milioane de euro. Şi
datorită faptului că aceste
milioane de euro sunt furate
din bugetul ţării trebuie să
înţelegem că de fapt sunt fu-
rate de la popor, de la
poporul care în mult prea
multe situaţii a ajuns să
trăiască în inaniţie (în Tele-
ormanul condus de unii ca
”minunaţii” de mai sus, o
familie de aşa zis salariaţi
câştigă cca 300 – 400 de
euro; imaginaţi-vă, dacă
sunt acolo şi doi copii de
întreţinut, cum trăiesc aceşti
oameni!!!).

Poporul, din cauza
sărăciei, a devenit pământiu,
grijile l-au năpădit, pe când
înfloritorii lideri politici au
maxim trei preocupări –
sporirea averilor personale,
a puterii şi a influenţei. Ei, cei
care au jurat, în marea lor
majoritate, cu mâna pe Bib-
lie cum că se obligă să
găsească cele mai bune
măsuri care să asigure
cetăţenilor un trai decent, ei
sunt de fapt nişte sperjuri or-
dinari cărora mamona le-a
luat minţile. Să nu uităm cum

ies la rampă spre a-ndemna
poporul la răbdare şi solidar-
itate în sărăcie, datorită
crizei, iar ei, în acele mo-
mente, sunt îmbrăcaţi cu el-
emente vestimentare ce sar
lejer de zece mii de euro
(cam cât câştigă familia de
mai sus în vreo doi ani şi
jumătate)!!!

Păcat de tine glorios,
cândva, popor că te laşi dus
la abator de aceşti criminali
economici cu gulerele lor
scrobite şi înălbite din banii
furaţi de la tine. Păcat
datorită faptului că îţi strigi
foamea ca din gură de şarpe
dar pe de altă parte de
douăzeci şi doi de ani în-
coace îi creditezi la puterea
ţării pe nimeni alţii decât pe
proprii tăi criminali! Ai de-
venit orb şi surd POPOR
ROMÂN, iar asta se pare că
se datorează puţinătăţii
credinţei de care dai dovadă
în ultimul timp. Tu, unul din-
tre cele mai vechi popoare
creştine ale acestei lumi, tu,
cu succesiunea ta direct
apostolică, tu, cu toată
pleiada ta de voievozi
ortodocşi martiri te zbaţi
acum între a mai fi sau nu şi
cu toate astea continui să
mizezi pe mâna celor care te
bagă încet, încet în pământ.
Ei nu au nici un Dumnezeu,
POPOR ROMÂN, ei sunt
care masoni, care atei, care
liberi cugetători, dar toţi au
un numitor comun – se
închină exclusiv mamonei şi
pentru aceasta sunt în stare
să te fure pe tine, un muri-
bund, fără să clipească. A
doua zi însă vor ieşi la tele-
vizor şi-ţi vor da lecţii de
viaţă!!!

Înapoi la altare,
fraţilor, cu rugăciune pe de o
parte şi cu atitudine creştină
pe de alta, iar dacă la aces-
tea mai adăugăm şi un
naţionalism curat şi înălţător
s-ar putea ca soarta noastră
să se schimbe, s-ar putea ca
speranţele noastre de mai
bine să revină. De fapt,
aceasta n-ar însemna
altceva decât adoptarea put-
ernicei doctrine politice
numită naţional-creştinism,
singura care ar putea îm-
pleti, spre folosul unui popor,
cele mai importante două
aspecte ale trăirii lui:
credinţa nelimitată în Dum-
nezeu şi atitudinea politică
dedicată exclusiv interesului
naţional. Ceva de genul –
Totul pentru Ţară, nimic pen-
tru noi.

●
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Cezar 
A. Mihalache

ÎÎn 2008 se prezenta
electoratului într-un pachet
propagandistic „garantat
Vanghelie”, şocând prin permi-
sivitatea de care a dat dovadă
când i s-a asociat imaginea cu
primarul agramat. Dar Ecate-
rina Andronescu a trecut re-
pede peste asta. Doar nu era
să-l corecteze pe fostul negus-
tor de cornete, indiferent de
timpul de conjugare, că se
prindea electoratul şi poate îi
tăia o parte din fluturaşul de
salariu. Iar din senatorul „două
lefuri” ar fi rămas doar cu
partea compatibilă de rector.

Astăzi, deşi este iar
ministru al Educaţiei, îl lasă pe
un alt sinistru al gramaticii să
vorbească în numele ei. Pe
Liviu Pop, cel care a trecut pe
la acelaşi minister dar s-a făcut
remarcat doar printr-o singură
mare realizare. Tot sub
eticheta „garantat” în nume
propriu, de data aceasta pen-
tru ştergerea urmelor de pla-
giator lăsate de şeful lui de
partid. „Dottorele” Ponta. 
Un ex-ministru care vine şi
propune, într-o ţară în care ele-
vii abia reusesc să buchiseacă
literele, manualele elctronice
de tip ebook. Nu ca alternativă
la cărţile de învăţătură tipărite,
ci principal mijloc de educare.

Evident, nu s-a metamorfozat
Pop într-un mare reformator,
poate doar dacă s-ar urca în
plop, să vadă de acolo cum
zboară porcii, dar într-un mini
promotor de firmă de partid,
da! Căci, trebuie şi programul
„laptele şi electronul” să sub-
ziste în epoca tehnologiilor de
ultimă oră, pentru a vărsa mai
apoi „caşcavalul” monopolului
de ebookuri şcolare în campa-
nia lui omăt, nu?!

Dar şi-ar mai lăsa oare
Cati-Abramburici orgoliile de
s e n a t o r - r e c t o r - m i n i s t r u
„necodoi” călcate în piciore de
un alt agramat? Pentru că, deşi
actualul „garant” mimează
ceva mai multă şcoală decât
treptele de la „cinci”, în reali-
tate, Liviu Neharet este mai
sărac la vorbe decât primarul
de cornete cu mizilic. Prob-
abil nu, dar asta numai dacă
nu ar fi fost vorba de ceva mai
mult decât propria-i imagine de
şofer veşnic începător în ale
parcărilor laterale din
învăţământ, beneficiile care se
ordonează şi se plagiază (sic!,
copy-paste!) pentru noua clică
politico-economică fiind cu
adevărat mai importante.

Pentru că, după ce a
venit şi a promovat bacalaure-
atul „diferenţiat”, un bacalau-
reat-surogat pentru a masca
numărul uriaş de „absolvenţi”
ai analfabetismului ştiinţific, ar
fi fost cu adevărat ridicol, chiar
dacă interesele economice ale

partidului o cereau, să se
pronunţe tocmai ea, de 
la volanul concasorului
educaţional, pe marginea
liposucţiei de partid 
a proiectelor fanteziste
avansate pentru o bandă tot
mai franjurită de rulajul
generaţiilor de agramaţi.

În fapt, prin aplicarea
bacalaureatului diferenţiat-pro-
fesional, nu se rezolvă nicide-

cum problema metodei
didactice necesare pentru a
creşte nivelul de pregătire a
noilor generaţii, ci, pe lângă
aparenta îmbunătăţire peste
noapte a rezultelor la bacalau-
reat, prin mascarea retarzilor
sub fiţuica examenului de tip
„Ga-GA”, se dă o satisfacere
imediată nevoii de frunză
empirică pentru maşinile de
tocat banii părinţilor în
facultăţilor de stat din ce în ce
mai private în active. La acele
univeristăți care au devenit, de
fapt, „pe bani” şi jinduiesc la
veniturile instituților particulare.

Astfel, și prin
adoptarea bacalaureatului

diferenţiat, ministerul doar
încearcă să reducă substanţial
numărul uriaş de picați din bac
(!), prin inserarea părţii ne-
dorite a statisticilor într-o sub-
categorie poleită exact după
principiul sub care s-a făcut şi
mascarea numărului tot mai
mare de cetăţeni fără loc de
muncă prin eliminarea din sta-
tisticile şomajului a celor ieşiţi
din schemele de plată. Şi, aşa
cum radierea celor rămaşi fără
indemnizaţii nu a redus decât
pentru statisticele oficiale ale
Europei numărul şomerilor, to-
talul celor lipsiţi în realitate de
un loc de muncă crescând
exponenţial, tot aşa şi ba-
calaureatul lui Cati va furniza
doar pentru statistici o cifră
convenabilă de absolvenţi ai
maturităţii.

Şi mai este o
problemă. De data aceasta,
chiar naţională. Pentru că ba-
calureatul diferenţial (de parcă
ar fi maşină de cărat tâmpiţi;
apropo, ce ne facem cu alde
de Pop, Vanghelie, îi lăsam cu
bacul normal sau îi
reechivalăm cu cel pervers-
profesional de tip „gaga”?),
acest soi de examen împarte
așadar examenul în bacalau-
reat profesional şi bacalaureat
naţional. Or, „bacul” profe-
sional nu este şi el naţional?
Sau este o continuare a proce-
sului de enclavizare a
învăţământului? Pentru că, ev-
ident, maghiarimea va cere în

cor bacul profesional, numai să
nu fie „naţional”, şi apoi vor
cere ca acesta să fie redefinit
într-o formulă autonomistă.

Apoi, spre ce forme de
educaţie se vor îndrepta
absolvenţii bacului profesional
în condiţiile în care, de exem-
plu, s-au desfiinţat şcolile pro-
fesionale? Sau aceștia nu mai
trebuie să urmeze nimic, pen-
tru că o naţiune luminată, fie şi
prin universităţi private, este o
naţiune care pune întrebări…

P.S.:

A mai existat o
tentativă de „pop”-upială a
manualelor prin propunerea de
acum câţiva ani de a se furniza
fiecărui elev câte un suport in-
formatic de stocare, stick, cu
datele necesare. Se
identificaseră şi firmele de par-
tid pentru comercializarea
unităţilor de stocare dar
cineva, mai ager decât Pop şi
Cati la un loc, s-a întrebat,
firesc, la ce le-ar folosi acestea
elevilor de la ţară? Care, în
cazul fericit în care au măcar
curent electric prin preajmă,
este puţin probabil să aibă şi
un calculator la îndemână.
Apoi, proiectul a fost abando-
nat în favoarea „laptelui şi cor-
nului”, sursă de venit mult mai
lejer de gestionat...

●

Festivalul poeţilor din BalcaniFestivalul poeţilor din Balcani

PProiectul cultural
Festivalul poeţilor din Bal-
cani continuă în acest an cu
cea de a VI-a ediţie, care se

va desfăşura în perioada 21
– 22 septembrie. 

Organizat la Brăila
de Consiliul Judeţean, Bib-
lioteca Judeţeană „Panait
Istrati” şi Filiala SE a Uniunii
Scriitorilor din România,
Balcanica reuneşte nume
importante ale literaturii con-
temporane din România şi
Muntenegru.

Vineri, 21 septem-
brie, ora 17.00, va avea loc
deschiderea festivalului, cu
alocuţiuni rostite de organi-
zatori şi de invitaţi. Începând
cu ora 18.00, poeţii prezenţi
în cadrul festivalului vor

susţine un recital liric din
creaţiile proprii. 

După repriza de
lectură va urma o dublă
lansare de carte, avându-i
protagonişti pe poeţii Cor-
nelia VÎJU, cu volumul „Sub

pleoapa sufletului” şi Gheo-
rghe LUPAŞCU –
„Transurania”.

Sâmbătă, 22 sep-
tembrie, invitaţii speciali din
Muntenegru, poeţii Andrija
RADULOVICI, Radomir UL-
JAREVIC, Becir VUKO-
VIĆ vor aduce în atenţia
celor prezenţi „Literatura
m u n t e n e g r e a n ă
contemporană” – prelegere
şi recital poetic. 

De la ora 12.00 va
avea loc întâlnirea invitaţilor
cu membrii Cenaclului „Mi-
hail Sebastian” Brăila şi apoi
trei lansări de carte: Aurel

PANTEA – „Nimicitorul”,
Gheorghe NEAGU – „Arşiţa
din ploi”, Valentin
TALPĂLARU – „Poemele
Deltei”.

După pauza de
prânz va urma o nouă serie
de lansări, de la ora 16.30
urmând să fie prezentate
volumele: Marin DU-
MITRESCU – „Muntele”;
Aureliu GOCI – „Poeţi la
frontiera dintre milenii”, Ster-
ian VICOL – „Memoria lui
Femios”. 

Lansarea volumului
„Balcanica 6. Poeţi români
şi muntenegreni” va fi
precedată de un nou recital
de poezie, după care, de la
19.30 vor fi decernate Pre-
miile Balcanica – 2012.

Juriul din acest an
este compus din nume de
notorietate  din literatura
română actuală: criticul
Daniel CRISTEA ENACHE,
poeta Ştefania MINCU şi
poetul Valeriu STANCU.

●

Vanghelie – declaraţie cu tupeu!Vanghelie – declaraţie cu tupeu!

Ionuț Țene

OO ştire a trecut destul de neobservată în presă.
Lumea nu a comentat-o foarte mult. Păcat. S-ar fi văzut tu-
peul de uselist mitic şi ţigan al primarului sectorului 5 din
Bucureşti, Marian Vanghelie. Acest fante de Obor şi
curtezan al Oanei Mizil, după ce un om a murit în faţa
primăriei pe care o conduce a spus că nu i-ar fi primit pe
protestatarii care au ameninţat că îşi dau foc şi “dacă dom-
nul care a murit muncea la negru e fix problema lui“. El a
adăugat “Mă feresc de lucrurile astea, dau bani, însă când
aud de probleme, fug! Poate să se şi spânzure cineva. Îţi
spun sincer, chiar dacă eram în primărie, nici nu îl primeam
pe acest bărbat. Eu primesc zilnic peste 1.600 de mesaje,
credeţi că răspund la toate?“.

Asta după ce doi bărbaţi au ameninţat că îşi dau foc
în faţa primăriei Sectorului 5, condusă de Marian Vanghelie.
Ei au venit pregătiţi cu o butelie, iar pompierii au fost nevoiţi
să intervină cu furtunul. După intervenţia oamenilor legii,
unuia dintre protestatari i s-a făcut rău, a mers pe picioarele
lui până la ambulanţă şi acolo a intrat în stop cardio-respi-
rator. Bărbatul a decedat la Spitalul Colţea.

Un primar din România, ţară membră UE nu are voie
să facă astfel de declaraţii jignitoare şi iresponsabile faţă de
un cetăţean, contribuabil şi elector. Nu e normal şi firesc ca
primarul Vanghelie să jignească un om disperat care i-a
murit în faţa clădirii primăriei. În primul rand nu e moral şi
creştin să îţi bagi joc de un cetăţean mort în faţa casei tale.
Vanghelie e summa ipocriziei şi impertinenţei clasei politice
româneşti. Prin această declaraţie oribilă a lui Vanghelie
PSD a întrecut prin nesimţire şi PDL-ul. Dar nu mă miră:
Vanghelie e produsul clasei politice iresponsabile care a pus
România pe butuci de 23 de ani. La urma urmei un primar
român nu ar fi declarat aşa ceva. Vanghelie a dovedit prin
declaraţia sa nesimţită că este numai un ţigan mitic.

●


