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duce de mână ca pe nişte orbi,

sau copii.”
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şi un şurub ruginitşi un şurub ruginit

Cezar 
A. Mihalache

CCă s-au certat ori nu,
asta contează mai puţin…
Căci, fie dacă s-au luat cu
adevărat la harţă în consiliul
suprem de apărare (!), ei nu
au făcut-o nicidecum din
prea multă grijă faţă de ţară.

De fapt, se prea
poate ca la mijloc să fi fost un
pic de regie cu elemente 
de isterie butaforică
împrumutată din propagan-
distica „senzaţionalului”
servit de Dan Diaconescu în
perdeaua de fum a Oltchim-
ului, totul fiind în realitate
bine cântărit. Nu numai în
alegerea momentului reîntâl-
nirii între copia de la guvern
şi originalul de la Palat, ci şi
în cea a „furtunoasei” plecări
a întâiului de la şedinţa de la
Cotroceni.

Primul semn de
îndoială faţă de existenţa
unor neînţelegeri reale se
leagă chiar de prezenţa pre-
mierului în CSAT, nu cu mult
timp în urmă acesta jurându-
se că nu mai calcă pe acolo
dacă Traian Băsescu va
reveni în funcţie. Or, pare că
premierul a venit la
Cotroceni, nu atât pentru
teme şi scandal politic, ci
pentru cvorum… După care
a plecat. Şi de unde o ţară
întreagă se aştepta ca, între
momentele de suspans ale
descălecării DD-ului prin off-
shore-uri, în căutarea de
bani, şi cafelele răcite care îl
aşteptau la minister, să se
mai insereze şi câte o
fereastră de răcire a
frustărilor neîmplinitului
minidorel de la Guvern ori de
azvârlire a ştropilor de zaţ
ironic dinspre Cotroceni,
când colo, ce să vezi?! O
surpriză mai mare poate
decât tot senzaţionalul DD-
ului!

Fără să ironizeze
câtuşi de puţin aparenta
cedare nervoasă a premieru-
lui, preşedintele şi-a văzut de
treabă, dându-şi autograful
pe importul de fiare
zburătoare americane. La
rându-i, fără să-l mai
ocărească pe Băsel’ pentru
importul unui morman de
şuruburi ruginite, aprobând la
rându-i memorandumul
vizând achiziţionarea a 12
avioane militare americane
din Portugalia, minidorelul de
la guvern şi-a exersat de pe
un alt fus orar admiraţia Eu-
ropei pentru depăşirea crizei
politice de la Bucureşti.

În fapt, am asistat la
o împăcare între caprele
politice de la Bucureşti şi
varza acră de Buxelles,
diplomaţia noastră reuşind
să satisfacă, prin desfacerea
portmonelului de ţară, şi in-
teresele americane, şi cele
europene. E drept, cu un
cost pe măsură! Căci, dacă
americanii voiau să-şi vândă
rabelele zurătoare la preţ de
nou, iar europenii se simţeau

lezaţi  că românii sar oceanul
în loc să cumpere avioanele
europene la un preţ mai mic
decât cea mai ieftină ofertă
de rable americane,
Bucureştiul a făcut un
adevărat negoţ de chibiţ: va
achiziționa avioane ameri-
cane din… Europa. Mai
exact, din Portugalia. Păi’,
mai poate să spună cineva
ceva? Poate doar ruşii şi
firmele de chibiţ de sub tutela
unchiului Sam, firme de up-
gradare a soft-ului de
prăbuşire a ex-sicrierelor so-
vietice…

Acum putem înţelege
şi brusca limpezire la minte a
Europei, până și intrasigenta
Olandă părând a se mai fi în-
muiat faţă de parcursul nos-
tru spre Schengen. Ba,
putem spune că, spre deose-
bire de ultima achiziţe de
rable alunecoase pentru
descreţit frunţile Europei,
tonomate geopolitice gata să
înghită şi euro şi dolari,
achiziţia zburătoarelor amer-
icane din Portugalia, spre de-
osebire de cumpărarea mai
agârţ a fregatelor britanice de
mâna a doua, a reuşit să
desfacă mai multe laţuri puse
de gâtul Bucureştiului. Şi
cum altfel când afacerea s-a
dovedit atât de profitabilă
pentru Portugalia şi respectiv
Europa?!

În fond, cine le-ar fi
cumpărat rablele zburătoare
pe care ei le-au luat prin
1999 la mâna a doua din rez-

erva flotei SUA, unde au stat
stocate mai bine de un cinci-
nal, noi fiind deja la mâna a
treia de „chilipir”!, le-au up-
gradat şi tot încearcă de vreo
cinci ani să scape de ele?!
Iar acum nu numai că au
scăpat de ele, dar îşi vor în-
casa banii de la anul, câte
100 milioane de euro pe an,
în vreme ce aparatele vor
intra practic în flota noastră
abia prin 2016. Să aibă timp

să ruginească de-a binelea!
Ce „arsenal” vom

mai cumpăra de acum în-
colo? Mai ales că, în vreme
ce pe la noi toate se
scumpesc, de pare că în
România până şi viaţa la
nivel de subzistenţă e pe
cale să devină un lux, de
acum, măcar economia unei
ţări europene va merge un
pic mai bine. Şi, pesemne,
după următoare criză politică
a Bucureştiului în coasta Eu-
ropei, vom mai cumpăra, să
le degrevăm economii-
le, ruginături de prin
următoarele state împotmo-
lite în deficite. Tancuri din
Spania şi mortiere din Italia.
Sau viceversa…

Când vom fi însă noi
cu adevărat cetăţeni ai Eu-
ropei? Probabil, după ce vom
fi stocat la noi toate deşeurile
celorlalţi. Când vom sta pe
un morman de fiare vechi
mare cât datoria ţării, vom
vedea poate şi noi Europa la
dimensiunea ei reală.

Oricum, există şi un
aspect pozitiv: cum vom da
până în 2016 câte 100 de
milioane de euro pe an, în
mod cert nu ne vom mai
pierde timpul cu referendu-
muri. Că trebuie să punem
de o parte la timbrul
geopolitic al aviaţiei militare!

●

O nouă suspendare O nouă suspendare 
a lui Băsescu. Din nou?!a lui Băsescu. Din nou?!

Ruxandra
Hurezan

SSe pare că după o
iarnă agitată și o vară nebună,
ni se pregătește și o toamnă
ieșită din minți! Cum spunea
cineva, parcă ne-am luat
abonament la circ! Am tot
auzit dar n-am luat în serios,
pînă ieri, un scenariu conform
căruia USL ar pregăti o nouă
suspendare a lui Traian
Băsescu. Se spune că actuala
putere are de gînd ca pentru
alegerile din 9 decembrie Par-
lamentul să decidă organi-
zarea unui referendum cu
întrebarea „Sunteți de acord
cu demiterea lui Traian
Băsescu?”. Evident, se
mizează pe un scor zdrobitor
împotriva marinarului, iar după
alegeri să mergă Antonescu la
Cotroceni și să numească un
premier. Adică, pe Victor
Ponta. Asta pentru că se tem,
pe bună dreptate, că Traian
Băsescu nu-l va mai numi
încă o dată pe Ponta.

De ce abia acum m-
am uitat cu mai multă aple-
care la un astfel de scenariu?
Pentru că mi-a atras atenția
figura lui Ponta cînd a ieșit de
la CSAT. În mod normal, dacă
n-ar avea în cap ideea unui
nou episod cu suspendarea ar
sta liniștit și ar încerca să
demonstreze că el și ceilalți
sunt guvernanți serioși, ca să-

și convingă electoratul să-i
voteze, nu?

Ei, dar nu e așa!
Scopul lui Ponta este să
demonstreze că nu se poate
lucra cu Traian Băsescu! Că el
a încercat, dar nu se poate! E
nevoit să părăsescă și cea
mai importantă ședință din
stat, singura, dealtfel, unde se
întîlnesc cei doi, pentru că
acolo unde este TB este și
scandal! Firește, consultanții
lui Ponta probabil că l-au
sfătuit să-i facă figura asta
președintelui, de fiecare dată,
ca, pînă la alegeri, colorata să
fie gata! Lumea să zică: 

Ajunge!, cu toții ne-am
săturat! Să plece, că nu mai
putem!

P.S.:
Desigur, la acest sce-

nariu adăugați faptul că Blaga
a vrut să redevină șeful Sen-
atului, iar noi n-am înțeles
mișcarea: în cazul unei noi
suspendări ajungea el și nu
Antonescu interimar. A făcut
contestație la CCR în 14 sep-
tembrie cînd toată lumea
uitase de tărășenie și el ar fi
putut să uite dacă nu avea un
motiv serios. Apoi, decredibi-
lizarea lui MRU în stilul mur-
dar și derizoriu care prinde la
popor. Ce mai aveau cu el?
Au făcut-o pentru că alegerile
bat la ușă. Toate alegerile.

●

Prefectul de Mureș refuză să dea josPrefectul de Mureș refuză să dea jos
drapelul Ungariei de pe drapelul Ungariei de pe 

sediul PCM Târgu Mureșsediul PCM Târgu Mureș

La începutul lunii iunie a.c., filiala Târgu Mureș a Par-
tidului Civic Maghiar a arborat drapelul Ungariei pe fațada sedi-
ului său în mod permanent și am solicitat Prefecturii Mureș să
se autosesizeze în legătură cu această ilegalitate. Evident, Pre-
fectura Mureș nu a reacționat, motiv pentru care pe data de 22
august a.c. am sesizat în scris Prefectura Mureș cu privire la
arborarea cu caracter permanent a drapelului Republicii Un-
garia pe sediul filialei Târgu Mureș a Partidului Civic Maghiar
(PCM). Am atras atenția Prefectului județului Mureș asupra fap-
tului că filiala PCM Târgu Mureș încalcă prevederile art. 6 din
HG nr. 1157/2001 care stipuleaza faptul ca „Pe teritoriul
României drapelele altor state pot fi arborate numai împreună
cu drapelul naţional al României şi numai cu prilejul vizitelor cu
caracter oficial de stat, al unor festivitati şi reuniuni
internaţionale, pe clădiri oficiale şi în locuri publice stabilite de
autorităţile administraţiei publice locale”.

Pe data de 27 septembrie a.c. (depășind termenul legal
până la care era obligaț să-mi răspundă) Prefectul județului
Mureș îmi expediază adresa nr. 101574/18.09.2012 a Inspec-
toratului de Poliție Județean Mureș, înregistrată la Prefectura
Mureș cu nr. 12931/25.09.2012, prin care IPJ Mureș îi
comunică Instituției Prefectului –  Județul Mureș faptul că
”potrivit cadrului normativ actual, nu suntem abilitați a lua
măsuri în situația dată”. Conducerea IPJ Mureș are perfectă
dreptate. Singurul în măsură să aplice prevederile legale în
vigoare este chiar prefectul de Mureș, Alexandru-Petru Frătean,
care însă refuză după cum se vede să aplice legea. (D.T.)

●
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Riscul destrămării ţării şi a pierderii identităţii naționaleRiscul destrămării ţării şi a pierderii identităţii naționale

Maria
Cobianu-Băcanu

LLiderii români, dar şi
oamenii de rând cu o matu-
ră conştiinţă naţională
urmăresc cu îngrijorare
proiectele maghiarilor privind
viitorul României. Ceea ce
reiese din ele este limpede
ca lumina zilei. „Ei vor sepa-
rare totală, instituirea mod-
elului cantoanelor din Elveţia
şi, în acest fel, izolarea
judeţelor Covasna şi
Harghita de restul ţării, deşi
sunt în centrul ei”. Paşii spre
acest obiectiv sunt deja
făcuţi. Au destrămat sistemul
de învăţământ mixt prin
alungarea elevilor români
din şcoli şi constituirea unui
sistem şcolar în care ei vor
să decidă politica dezvoltării
lui. Revendicarea actuală de
a realiza universităţi şi
instituţii culturale exclusiv
maghiare, dar din fondurile
statului român, serveşte tot
ideii de a crea o zonă exclu-
siv maghiară în Covasna şi
Harghita. Grija deosebită a
maghiarilor legată de propri-
ile şcoli se îmbină însă cu
dispreţul privind aplicarea
Ordinului nr. 52/1993 al Pre-
fectului de Covasna privind
obligativitatea înfiinţării de
şcoli sau, după caz, secţii cu
predare în limba română în
toate localităţile cu populaţie
şcolară din judeţul Covasna,
unde nu există încă astfel de
unităţi şcolare. Românitatea
se păstrează printr-o bună
predare a limbii române de
către învăţători în clasele I-
IV şi de către profesorii de
limba română în clasele
următoare. 

Se ştie că în zonă, la
şcolile maghiare, inclusiv
limba română se predă de
către cadre didactice
maghiare, însă prost, stâlcit,
prin traducere din maghiară!
De ce? Pentru că autorităţile
maghiare locale nu vor să
angajeze profesori români
pentru predarea limbii
române, pentru că schimbă
structura etnică a maghiar-
ilor. În această situaţie, tinerii
români din zonă trebuie să
fie orientaţi spre facultatea
de limbă şi literatură română
ca măcar şcolile româneşti
să ofere copiilor o frumoasă
şi curată limbă românească
învăţată în şcoală de la pro-
fesori iscusiţi şi cu dăruire
pentru copii şi pentru
păstrarea nealterată a limbii
române.

Lipsa din librării a
cărţilor de literatură în limba
română, ca şi lipsa cadrelor
didactice calificate constituie
un factor de îngrijorare
privind păstrarea şi consoli-
darea identităţii etnice a
românilor, ca şi slăbirea in-
teresului pentru şcoală în

general, pentru liceu sau
facultate, în special. Dez-
voltarea economică, socială,
culturală a zonei în perspec-
tiva integrării europene nu
poate fi asigurată fără forţă
de muncă mediu şi înalt
calificată. Or, dacă fiii
românilor nu merg la şcoli cu
profiluri de viitor în acerba
competiţie şi diviziune a
muncii reclamate de proce-
sele de integrare şi glob-
alizare, scade capacitatea
etniei române din zonă de a
deveni factor activ în
creşterea nivelului de trai
material şi cultural şi în ocu-
parea unui loc de frunte în
ierarhia de valori a
comunităţii etnic mixte. Dacă
ei urmează cel mult şcoli
profesionale, aportul
românilor va fi minim, ceea
ce dă şansă maghiarilor să
decidă unilateral destinul
dezvoltării localităţilor.
Navetismul cadrelor didac-
tice este, de asemenea, un
factor de slăbire a calităţii
şcolii, învăţământului. Su-
plinitorii, deşi umplu un gol,
constituie o reală problemă
în privinţa calităţii actului de
învăţământ. Ei trebuie
determinaţi să continue
pregătirea pentru a se cali-
fica şi a realiza un
învăţământ la nivelul înal-
telor standarde contempo-
rane, europene, în beneficiul
lor personal, dar şi al copi-
ilor, al comunităţii umane în
care trăiesc şi muncesc.
Lipsa unei intelectualităţi
româneşti puternice, înalt
profesionalizate, tinere, cu
conştiinţă naţională,
capabilă să se implice în
renaşterea culturală a zonei
şi în afirmarea identităţii
naţionale deserveşte cauza
românilor care fiind săraci şi
puţini numeric nu mai au nici
aspiraţii înalte de formare
profesională şi culturală prin
studii medii şi superioare. În
timp ce maghiarii îşi
consolidează pregătirea şi
structura profesională şi
culturală prin universităţi,
copiii de români se reduc la
a urma şcoli profesionale şi
cel mult pedagogice.

Identitatea românilor
se poate pierde prin negli-
jarea vieţii culturale a oame-
nilor, prin lipsa unor
spectacole artistice de
muzică, de teatru în limba
română. Dacă formaţiile de
la Bucureşti sunt costisitoare
şi greu de adus în economia
de piaţă, unde totul se
raportează la bani, cel puţin
să se organizeze spectacole
cu formaţii locale pentru re-
vitalizarea culturii populare.
Acest lucru încearcă să facă
Asociaţia „Andrei Şaguna”
care oferă spectacole cu
cântece şi dansuri susţinute
de elevii de la liceul peda-
gogic. Fundaţia „Mihai
Viteazul”, organizează col-

inde de Crăciun şi specta-
cole cu muzică populară
pentru a dezvolta interesul şi
nevoia de cultură în rândul
maselor de români.

Lipsa bibliotecii satu-
lui în care să fie cărţi de
literatură, de ştiinţă în limba
română este un factor de
slăbire a identităţii, dacă nu
de pierdere a ei. Se ştie că
atunci când oamenii nu
găsesc cărţi în limba română
apelează la cele de limbă
maghiară (dacă o ştiu), cărţi
care se găsesc din plin pe
toate standurile şi în toate
librăriile din Covasna şi
Harghita. La situaţia
generală post-decembristă
de decădere a vieţii culturale
a satului, de reducere a fon-
durilor pentru susţinerea
activităţilor cultural-artistice,
a bibliotecilor cu cărţi, în
judeţele cu maghiari majori-
tari se mai adaugă un ele-
ment, lipsa de interes a
autorităţilor maghiare re-
sponsabile cu difuzarea
cărţii de a achiziţiona carte
românească, dar în acelaşi
timp, şi neglijenţa sau dezin-
teresul autorităţilor române
de a soluţiona măcar în lim-
ite minime această
problemă.

În ceea ce priveşte
credinţa ortodoxă, înainte 
de înfiinţarea Episcopiei,
aceasta era ameninţată de
invazia sectelor care ademe-
neau pe cei săraci cu bunuri
şi ajutoare materiale ca să
treacă la ele. La unii,
sărăcia, mizeria morală de zi
cu zi erau mai puternice
decât credinţa şi atunci „ei
treceau la cei care îi scapă
de nevoi”. În acest sector
însă, prin înfiinţarea Epis-
copiei Covasnei şi Harghitei
şi prin munca neobosită a
P.S Ioan a avut loc un reviri-
ment de mari proporţii. Se
poate afirma fără rezerve că
acum biserica este cel mai
puternic bastion al
românităţii în zonă nu numai
prin numărul mare de bis-
erici construite şi refăcute,
dar şi prin şcolarizarea unui
mare de tineri pentru corpul
clerical, prin crearea unui
nucleu de tineri cercetători ai
problemelor specifice sud-
estului Carpaţilor Răsăriteni
şi, mai ales, prin creşterea
încrederii românilor de rând
că prin credinţă şi biserică îşi
păstrează identitatea şi
demnitatea de români.

Pierderea identităţii
are loc cu precădere unde
este o verigă mai slabă, în
primul rând, în grupurile de-
favorizate, numeric, eco-
nomic, social, cultural, în
care forţa sub forma
autorităţii administrative sau
a presiunii sociale, econom-
ice, psihologice este
puternică. Un grup etnic
expus maghiarizării forţate
sunt ţiganii. În interviurile

ample purtate cu ţiganii din
Herculian, comuna Băţani,
într-o curată limbă
românească, aceştia ne-au
spus că, deşi ei sunt români,
maghiarii îi consideră
maghiari, iar la alegerile
electorale sunt obligaţi să
voteze cu „tulipanul”
(laleaua), că altfel sunt
maltrataţi şi nu pot să-şi re-
zolve problemele la
Primărie. Ne-au rugat să in-
tervenim pe lângă
autorităţile de la Bucureşti
să-i scoată din Herculian,
pentru că viaţa lor a devenit
de nesuportat. Muncesc din
greu şi îşi câştigă existenţa
prin muncă, însă maghiarii
manifestă o totală
intoleranţă faţă de ei, la care
mai adaugă bătaia, injuriile
şi umilirea. Pierderile de
români, fie ei români, fie
ţigani, sunt recunoscute. 

Cele cu o vechime
mai mare sunt ireversibile.
Esenţialul este să fie limi-
tate. Însuşi părintele episcop
Ioan spunea: „Am pierdut în
zona Baraolt, dar câştigăm
în zona Buzaielor”. Soluţia
pentru păstrarea identităţii
române este întărirea
instituţiilor fundamentale ale
statului în insulele româneşti
solide, vitale prin biserică,
şcoală, cultură şi oameni.
Procesul de maghiarizare se
desfăşoară subtil şi perma-
nent prin maghiarizarea nu-
melor noilor-născuţi pe
actele de naştere, la
Primărie. 

O serie de istorici
demonstrează cu docu-
mente că situaţia interetnică
actuală este consecinţa
deznaţionalizării paşnice şi
tiranice desfăşurată de sec-
ole în sud-estul Transil-
vaniei. 

În procesul social-is-
toric al deznaţionalizării,
românii şi-au pierdut drep-
turile de obşte, limba
română a fost urgisită,
numai bisericile mai stăruie
ca mărturii ale existenţei şi
fiinţei etnice a românilor. Dar
îndârjirea lor în a-şi păstra
religia, graiul, datinile a fost
zdrobită în perioada 1940-
1944.

Părinţii preoţi, care
deţin toate acele docu-
mentele bisericeşti, afirmă
fără ocol că „în perioada du-
alismului austro-ungar, între
1867-1918, praful s-a ales
de noi, fiind total
maghiarizate  200 de
localităţi din Trei Scaune” (în
timp ce un intelectual
maghiar aprecia dualismul
ca „bun şi pentru maghiari şi
pentru români”). Biserica a
apărat credinţa şi fiinţa
naţională evitând extremele,
fanatismul. „Drumul nostru
în istorie este drumul crucii,
al jertfei” spun sfinţii părinţi.

O altă îngrijorare a
românilor ţine de faptul că ei,

datorită ponderii numerice
minoritare nu-şi pot alege
reprezentanţi în organismele
de decizie locale. Românii
sunt dezavantajaţi în
obţinerea de locuri în Con-
siliile locale şi municipale nu
numai pentru că nu pot
atinge pragul necesar, dar şi
pentru că ei votează con-
form cu opţiunile lor politice
şi nu ca grup etnic omogen,
cum procedează maghiarii
care îşi asigură întotdeauna
optimul necesar de voturi
pentru a-şi trimite
reprezentanţii în organis-
mele de conducere. 

Din această cauză, a
lipsei de reprezentanţi
români în multe organisme
de decizie, ei sunt lipsiţi de
posibilitatea de a-şi susţine
propriile interese cu caracter
identitar şi rămân la discre-
ţia maghiarilor care
tergiversează sau lasă nere-
zolvate problemele lor.
Românii nu au instrumente
legale de contracarare a
acţiunilor lor antiromâneşti,
la care se adaugă
nesancţionarea celor care o
încalcă. Capacitatea de im-
punere a identităţii
româneşti în faţa maghiarilor
este scăzută din cauza atitu-
dinii de frondă a autorităţilor
maghiare faţă de simbolurile
ţării – refuzul de a purta
eşarfa tricoloră la eveni-
mentele care o impun, re-
fuzul de a arbora steagul
României pe clădirile statu-
lui, refuzul de a introduce
simboluri româneşti în
heraldica judeţului, frondă şi
dispreţ faţă de care
autorităţile centrale, de la
Bucureşti, nu manifestă fer-
mitatea şi demnitatea care
se cuvin în orice stat su-
veran şi independent.

Slaba susţinere
financiară de la buget a pre-
sei româneşti din Covasna şi
Harghita, unde ziarele locale
sunt la limita supravieţuirii, a
mijloacelor de comunicaţie
româneşti, posturi de radio,
relee pentru TV în limba
română, constituie o expre-
sie, pe de o parte, a lipsei de
interes pentru informarea
populaţiei româneşti şi pen-
tru formarea ei în spiritul
unei atitudini civice şi etnice
active, combative faţă de
poziţia agresivă din mass-
media maghiară la adresa
ei, iar pe de alta,  o dovadă a
abandonării ei nerespons-
abile, lăsată în cădere liberă
spre a fi, astfel, îndoctrinată
de mass-media maghiară, în
special, Duna TV.

●
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4 Tichia de politician

Care secui?Care secui?

Ion
Coja

IInsistența UDMRistă
pe tema existenței unui Ținut
Secuiesc în România, ca enti-
tate geografică, istorică și
etnică, cu pretenția de a fi
recunoscută și politic, ca zonă
(„regiune”) administrativă
distinctă, ne obligă să facem
observațiile și considerațiunile
ce urmează, oareșicât
neplăcute pentru cei vizați, dar
nu este vina noastră că am fost
provocați la acest examen de
luciditate. Noi nu aveam
nevoie de așa ceva. Alții însă
se pare că nu mai e chip să te
înțelegi cu ei fără să le pui
oglinda în față!

Prima întrebare care
se ridică singură în picioare
este următoarea: cum ar putea
să existe un asemenea ținut,
numit secuiesc, devreme ce la
ultimul recensămînt al
populației s-au declarat secui
numai câteva mii de cetățeni
din România?! Vreo cinci mii
cu toții! S-ar zice că mai mulți
sunt bulgarii, rutenii, tătarii și o
mulțime de alte etnii minoritare
din România, cam toate, dar
nici una dintre etniile acestea
nu visează la un teritoriu pro-
priu, ba unul întins pe trei
județe! Aproape o zecime din
suprafața României, pentru
numai cinci mii de persoane?!
Nu-i absurd cumva? Secuii
vorbesc ungurește. Trecem
peste anumite particularități
lingvistice. Udemeriștii declară
că secuii sunt un fel de olteni
de-ai lor, că maghiarii și secuii
sunt deci același popor,
aceeași nație. Cu alte cuvinte,
acel mult râvnit Ținut Secuiesc
ar urma să fie un Ținut Un-
guresc în interiorul României,
un soi de Ungarie mai mică.
Nu altceva!

Îi invităm pe
concetățenii noștri să fie oa-
meni serioși și să nu se mai
ascundă după cireș. Cireșul
este un pom după care nu se
poate ascunde nimeni, este
prea firav, prea subțire. Ca și
piersicul! Nici după el nu te poți
asunde. Așadar, despre așa
ceva este vorba, stimați
concetățeni, despre un Ținut
Unguresc în interiorul
României! Asta este ținta
dumneavoastră, miza aflată în
dispută! Și problema, pusă în
clar, aceasta este: putem ac-
cepta o asemenea Ungarie,
ceva mai mică, în interiorul
hotarelor românești? …Îi las
pe udemeriști să răspundă!

Indiferent oricare ar fi
răspunsul lor sau al nostru, e
bine de știut că nu ne-ar lăsa
Europa și nici ONU să
îngăduim o asemena soluție
administrativă. Am crea un
precedent și un model extrem
de primejdios pentru pacea
lumii. În plus, acest model este
și inacceptabil în sine, este o
soluție injustă, incorectă, și mai
ales inaplicabilă. Dacă o
acceptăm, pe aceeași logică
va trebui ca în interiorul acestei
Ungarii mici să creăm și o
Românie mai mică, la Toplița și

împrejurimi, unde românii sunt
majoritari!… Și așa mai de-
parte, la nesfârșit!

Acceptând mai de-
parte logica preopinenților
udemeriști, ne întrebăm – și
aceasta ar fi a doua întrebare,
cât este de reală mult invocata
vechime și istoricitate a aces-
tui ținut „secuiesc”? Adică
cerem să vedem harta, în
vechea administrare a Transil-
vaniei, să vedem dacă chiar a
existat vreodată această enti-
tate, recunoscută și
consemnată ca atare. Nu are
mare valoare un asemenea ar-
gument, dar dacă vom con-
stata – așa cum bănuiesc eu,
că acest Ținut Secuiesc nu a
existat niciodată, pe nicio hartă
administrativă a Transilvaniei,
nici măcar pe harta Ungariei
Mari, asta va spune mult de-
spre seriozitatea adversarilor
noștri. Nota bene: prin adver-
sar înțeleg lider udemerist, ac-
tivist al iredentismului maghiar
absurd și stupid, indiferent
unde-și duce existența. Repet:
din câte am aflat și eu, ca an-
tecedent istoric al mult doritu-
lui Ținut Secuiesc nu a existat
decât vestita Regiune
Autonomă Maghiară, care și-a
pierdut autonomia în condiții
pe care UDMR preferă azi să
le facă uitate. Fie așa!

Așadar, dacă ungurii,
de la Budapesta sau de la
…Koloszvarul de odinioară, nu
au recunoscut niciodată
existența unui Ținut Secuiesc,
de ce ar face-o românii, care
cunosc mai puțin statutul real
al secuilor?! Există secui? Sunt
diferiți de etnia maghiară? Prin
ce se deosebesc? Prin ce se
aseamănă? Ajungem astfel la
a treia întrebare, pe care ne-o
punem cu toată seriozitatea:
există secui? După declarațiile
UDMR secuii nu există ca
popor, ca etnie de sine
stătătoare. Sunt – și îl citez din
nou pe Verestoy Attila, secuii
sunt o subdiviziune dialectală,
geografică, a măreței și glo-
rioasei națiuni maghiare. Pro-
portions gardées, secuii sunt
pentru maghiari ceea ce sunt
oltenii, zice dl Attila, pentru
români. Firește, nu punem la
îndoială competența dlui
Verestoy, și îl inventariem
alături de toți ceilalți istorici,
maghiari sau mai puțin
maghiari, care spun același
lucru, că secuii nu există ca
popor, ca nație, ca etnie de
sine stătătoare. Dar știu că mai
sunt și alți istorici, mult mai
mulți, inclusiv maghiari, care
susțin că secuii sunt altceva
decât maghiarii! Sunt distincți
de aceștia. O etnie separată! 

Și, firește, aduc în
această privință oarece argu-
mente. Mă opresc la un singur
argument: argumentul biologic.
Cândva la modă, cercetările bi-
ologice au fost repudiate de is-
torici și de politicieni, ca fiind
de inspirație rasistă. În ultima
vreme sunt iar luate în seamă,
ca cercetări de genetică și
antropologie foarte exacte.

Cercetări biologice in-
terbelice, bazate de analiza
sângelui, au dus la concluzia
că între maghiari și secui sunt

diferențe rasiale, biometrice,
foarte mari. Vezi lucrările lui
Petru Râmneanțu, bazate și pe
cercetările unor savanți ger-
mani. La fel, diferențele dintre
românii din Ardeal și maghiari.
În schimb, între secui și români
aceste cercetări biologice au
pus în evidență asemănări
foarte mari. Asemănări care nu
miră pe nimeni dintre cei care
cunosc istoria Transilvaniei și
au cunoștință de procesul de
maghiarizare și de secuizare
care a afectat un număr con-
siderabil de români. 

Maghiarizarea a afec-
tat elitele românești, iar se-
cuizarea un număr mare dintre
românii de rând, țărani în-
deosebi. Acest proces, deseori
identificat și înregistrat, încă nu
a făcut obiectul unei cercetări
științifice serioase. Mai presus
de interesul științific, ar trebui
să existe un interes uman pen-
tru acești români care, din di-
verse cauze, au pierdut,
temporar sau definitiv, parțial
sau total, conștiința
românească. Intră la socoteală
și românii din Ungaria, care la
1 Decembrie 1918 erau câteva
sute de mii, aproape o
jumătate de milion! 

Bucureștiul, capitală a
tuturor românilor, nu s-a îngrijit
deloc de soarta românilor din
Ungaria. Aceștia nu au uitat că
sunt români. Faptul că sunt,
majoritatea, greco-catolici și
prin asta se deosebesc de toți
maghiarii, este ca un memento
pentru ei, să nu-și uite obârșia.

Sunt nevoiți să și-o
tăinuiască din pricina
agresivității șovinismului
maghiar. Șovinism activ atât la
nivelul autorităților, cât și la
nivelul vecinului de palier. Bu-
dapesta s-a priceput să imag-
ineze și să aplice minoritarilor
din Ungaria metode deosebit
de eficiente de maghiarizare.
Acestui proces le-au căzut vic-
time nu numai românii, ci și
sute de mii de germanici, sași
sau șvabi din Ungaria.

Singura forță politică
din România care a fost
preocupată de soarta
românilor deznaționalizați au
fost legionarii. În perioada
interbelică, echipe de studenți
legionari au bătut satele
cândva românești din secuime,
mergând din casă în casă și
explicând acelor secui ortodoși
sau greco-catolici că nu mai au
motive să se teamă a-și afirma
identitatea de români! La
românii din sudul Dunării, tot
așa, numai legionarii au fost
preocupați să-i revigoreze ca
purtători ai moștenirii daco-ro-
mane. Din păcate, autoritățile
nu au susținut în niciun fel
aceste eforturi. Dimpotrivă, n-
au existat în România oameni
mai prigoniți decât legionarii!…

Se naște astfel a patra
întrebare, probabil cea mai
importantă: când ne vom în-
vrednici să concepem și să
demarăm o vastă acțiune de
recuperare pentru românism a
unui număr cât mai mare de
români dintre românii
maghiarizați sau secuizați în
ultimii o sută de ani? Poate n-
ar fi rău să adoptăm modelul

UDMR-ist, chiar și metodele cu
care încearcă să-i recupereze
pe ceangăi, de exemplu. Chiar
dacă este vorba de un fals is-
toric în cazul ceangăilor. Măcar
insistența și aplombul ude-
merist le-am putea împrumuta.
Iar de partea noastră fiind
adevărul istoric și dreptatea, e
foarte probabil să avem și
rezultate pe măsură!

Evident, o asemenea
politică, de recuperare a
românilor pe care vecinii noștri
s-au străduit din răsputeri să-i
deznaționalizeze, îi vizează și
pe românii din celelalte țări
unde aceștia sunt într-un pro-
ces de descreștere numerică,
indus în mod artificial de
autoritățile respective. Nu de
azi, de ieri, ci de decenii sau
secole chiar! E de mirare cum
de au supraviețuit ca români
bieții oameni! Lucrurile nu mai
pot fi lăsate la voia întâmplării
și este nevoie de o acțiune
guvernamentală energică și
inteligentă, perseverentă, dusă
cu mult tact, cu șiretenie chiar,
dacă este cazul, acțiune care
să nu depindă nicicum de
alternanța politică la gu-
vernare.

Ce oferă Uniunea
Europeană secuilor? Este o în-
trebare legitimă, căci tutu-
ror minoritarilor Uniunea
Europeană le oferă câte
ceva… De pildă le oferă zeci
de milioane de euro țiganilor,
lucru bine cunoscut. Le oferă și
aromânilor din Balcani un spri-
jin important – e drept, mai
mult moral! Întrebarea aceasta
și-o pun și mulți secui, care
speră într-un ajutor UE consis-
tent și diversificat… De curând,
la sediul UE, activiștii secui au
încercat să întindă o tarabă pe
care să-și exhibe drepturile la
un ținut autonom. Au părăsit
sediul UE cu coada între pi-
cioare, ignorați de factorii de
decizie europeană. Se
așteptau la mai multă atenție!
Gheorghe Frunda & comp. le
promisese altă primire. De ce
pomenesc numele lui Georg
Frunda? Pentru că Gyuri
Frunda este un om deștept,
dar l-am auzit susținând o
prostie la TV, o prostie cu care
i-a îmbrobodit și pe secui, îmi
dau seama. Iar cum G.Frunda
nu este un prost, deduc că de
fapt i-a mințit pe bieții secui
dându-le speranțe nejustifi-
cate. Anume speranța de a
ajunge și ei în România să
aibă statutul catalanilor din
Spania!… Catalani care la UE
au un sprijin consistent. De ce
nu l-ar obține și secuii?…

Răspund: Secuii nu
vor obține acest statut dintr-un
motiv foarte simplu, domnule
Frunda: pentru că secuii nu
sunt secui, ci maghiari! Făcând
jocul Budapestei și al UDMR-
ului, și declarându-se la
recensămînt maghiari, bieții
secui nu au știut ce au de pier-
dut: au pierdut protecția și spri-
jinul Uniunii Europene, care
acordă o atenție specială
numai minoritarilor care nu au
o țară mamă, așa cum au
bunăoară evreii, bulgarii, turcii
sau armenii din România și de
oriunde. Inclusiv maghiarii,

care au o țară mamă, numită
Ungaria. Catalanii, bascii,
țiganii intră în categoria celor
pe care nu-i apără nicio țară
mamă, ei trebuie apărați de or-
ganismele internaționale! Și
chiar sunt apărați și sprijiniți!

Cinstit vorbind, secuii
fac și ei parte din această cat-
egorie de minoritari, iar mod-
elul catalan li s-ar fi putut aplica
fără probleme. Dar au greșit,
nu au fost cinstiți față de ei
înșiși, au acceptat să se de-
clare maghiari. Și-au negociat
identitatea, au stat la târguială
pentru ea! Nu știu ce au
câștigat prin asta. Dar eu știu
ce au pierdut renunțând la
identitatea de secui: au pierdut
dreptul de a li se aplica mod-
elul catalan! Frunda și ai lui,
din UDMR, fac tot felul de
sofisme ca să-i împiedice pe
secui să priceapă ce au pierdut
când au acceptat, în pofida is-
toriei lor și a tradiției populare,
a conștiinței lor etnice, au ac-
ceptat să intre în jocul Bu-
dapestei, al UDMR, și să se
declare unguri.

După părerea mea și
a celor mai mulți români de
bun simț, în România nu sunt
numai 5000 de secui.
Dimpotrivă, secuii sunt cam o
jumătate de milion, sunt mi-
noritatea etnică cea mai bine
structurată, cea mai omogenă
din România. 

Au făcut însă o mare
greșeală, o greșeală istorică
atunci când, după 1990, au
avut ocazia să se manifeste
din nou ca o etnie de sine
stătătoare, iar ei s-au declarat
maghiari!… De ce au făcut-o,
eu nu știu! Știu ei mai bine, se-
cuii, probabil! Eu știu în schimb
ceea ce mulți secui nu știu: cât
de rău s-au păcălit sau au fost
păcăliți! Cât de mult au pierdut
pe mâna acelor lideri secui
care s-au lăsat păcăliți! Păcăliți 
sau cumpărați?… 

Trist este că păcăleala
sau trădarea merge mai de-
parte, picioarele acestei minci-
uni încă mai au ceva vlagă și
hoinărește mai departe prin
Ținutul Secuiesc, în toată voia:
secuii sunt unguri!…

Există un Ținut Secui-
esc, căruia să i se acorde de la
București autonomie? Dacă e
vorba de autonomie și secui,
fac precizarea cea mai
importantă din acest text: sin-
gura autonomie de care secuii
au nevoie și la care au tot
dreptul să spere și să aspire
este autonomia față de Bu-
dapesta, față de UDMR, față
de fantasmele revizionismului
maghiar, la care s-au băgat
slugă! S-au legat la cap fără
să-i doară! 

O asemenea greșeală
nu se poate rezolva de azi pe
mâine și în niciun caz nu se
poate rezolva la București.

●
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Ghimpele Națiunii

Circul Oltchim; a venit şi a plecat…Circul Oltchim; a venit şi a plecat…

Cezar 
A. Mihalache

„DDorel” a dat-o iar în
bară… Pentru a-şi încheia
mai devreme tura de oracol
al pesemismului, s-a grăbit
să anunţe descalificarea
minimogulului de Caracal cu
mai bine de trei ceasuri
înaintea orei limite, scurtând
abuziv termenul de
o(l)tevizare a Oltchim-ului. 

Astfel, în loc să şadă
ascultător pe marginea
şanţului de vorbe al canalu-
lui media de la guvern,
miniDorel, acest copy-paste
al propriilor erori, a tras cu
de la sine putere apa peste
încercările de feudizare în
direct ale mogulului. Că pre-
mierul nu a vrut să stea
peste programul turei 
de seară de la Palatul Victo-
ria ori că pur şi simplu a
încercat să-l zdrobească 
pe presupusul impostor 
adjudecator într-un exerci-
ţiu de bărbăţie
guvernamentală, cert este
că nu a reuşit decât să
zorească lucrurile într-o
neghiobie fără precedent. 

Căci, dacă ar fi
aşteptat miezul nopţii pentru
a înfige pecetea anulării gu-
vernamentale în pieptul
închipuirii fanariote a lui 
Dan Diaconescu, înşelătoria
o(l)tevizării Oltchim-ului ar fi
trecut dincolo de perdeaua
de fum a mascaradei
măscăriciului şi ar fi căpătat
de drept un număr de
procedură penală.

Pe de altă parte, nu
e mai puţin adevărat că dacă
miniDorelul de la Guvern ar
fi aşteptat ca orologiul să

bată a miez de noapte, nu s-
ar mai fi încadrat în ora de
maximă audienţă a televiziu-
nilor. Iar în loc de minutul de
aur al notorietăţii s-ar fi ales
doar cu 60 de bătăi în masă
din partea strigoiului a ceea
ce a fost „marea privatizare
Oltchim”. Aşa că a ales! A
„trompetat” cu mândrie stin-

gerea pe seară a circului
OTV, intrând pe maximul de
audienţă TV, dar a şi în-
gropat cu bună ştiinţă even-
tualele răspunderi penale
ale DD-ului. Pentru că, în
faţa Justiţiei, minimogulul va
avea un argument zdrobitor.
În ultimele ceasuri ale
discuţiilor, el a adus sub fer-
eastra licitatorului o maşină
blindată cu toţi cei şapte
săculeţi de bani, nimeni
neputând să-l acuze de
reacredinţă ori să
dovedească faptul că nu a
avut cu adevărat banii, ci
doar nişte „cărămizi” cu
rumeguş de valutist
maradonist.

Desigur, întrebarea
este: dacă tot au avut

răbdare două săpămâni, de
ce guvernanţii nu au mai stat
trei ore pste program pentru
ca procesul de privatizare să
fie închis prin dovedirea relei
credinţe a adjudecatorului şi
nu prin decizia unilaterală a
statului de a anula procesul?

Pentru că, în acest
fel, s-a făcut jocul lui Dan 

Diaconescu, acestuia
neputându-i-se reproşa
nimic din moment ce statul a
fost cel care a iniţiat, având
acest drept, anularea
privatizării înainte de termen.
Ba, este posibil ca mogulul
să-şi recupereze de drept şi
„valiza” cu banii depuşi drept
garanţie, „arvună” care nu
poate fi reţinută decât în
cazul dovedirii relei credinţe
a adjudecatorului, fie prin
nesemnarea contractului, fie
prin refuzul achitării
obligaţiilor financiare în ter-
menul stabilit. Dar nu şi în
situaţia în care statul este cel
care decide, unilateral, anu-
larea privatizării în baza unor
presupuneri şi zvonuri şi,
mai ales, înaintea expirării

termenului pe care el însuşi
l-a impus (orele 23.59).

De aceea, miniDore-
lul de la Guvern a greşit! Şi
nu ar trebui să îi mai arate el
pe alţii cu degetul. Poate că
a şi fost tras pe sfoara
cortinei de fum a o(l)tevizării,
fiind convins să-şi 
demonstreze bărbă-
ţia politică prin punerea
punctului pe circul
senzaţionalului. Numai că, în
acest fel, s-a risipit partea
penală a înşelătoriei lui Dan
Diaconescu, acesta putând
argumenta că, în spiritul
senzaţionalului care îl
caracterizează, tocmai în
acele trei ore urma să sem-
neze contractul dar să facă
și dovada banilor. Argument
credibil din moment ce o ţară
întreagă îl ştie drept specu-
lantul „minutului de aur”, 
inclusiv la depunerea
dosarului de licitator venind
în ultima clipă.

Pe de altă parte,
rămâne în discuţie
adevăratul motiv al implicării
omului de televiziune într-o
afacere cu mult dincolo de
preocupările sale. Pentru că,
deşi s-a vehiculat ca ţintă
obţinerea unei notorietăţi
electorale la un cost minim,
în speţă 120 000 de euro,
garanţia pe care ar fi trebuit
să o piardă pentru că nu a
achitat preţul acţiunilor,
totuşi lucrurile nu stau aşa.
La nivelul costurilor de pub-
licitate TV, calculele arată că
D.D. ar fi trebuit să achite,
pentru aceaşi prezenţă „pe
sticlă”, o sumă de aproxima-
tiv 256 de milioane de euro.
La atât l-ar fi dus contractele
de publcitate pentru a-şi
asigura echivalentul de viz-
ibilitate la televiziuni dacă n-

ar fi existat circul Oltchim.
Or, prin implicarea în acest
scandal, care l-ar putea
costa penal, Dan Dia-
conescu a „economisit” 136
000 de euro.De aceea, în-
trebarea este: şi-ar fi riscat
omul de televiziune liber-
tatea doar pentru atât? (Să
nu uităm că numai trei ore şi
graba premierului l-au
despărţit pe Dan Dia-
conescu de momentul în
care chiar putea fi acuzat de
înşelătorie şi escrocherie în
acţiunea de licitare).

Aşadar, este greu de
crezut că DD a riscat doar
de dragul notorietăţii elec-
torale. Şi atunci, nu poţi să
excluzi varianta unui blat
între el şi miniDorelul de la
guvern? Pentru că, dincolo
de acuzaţiile de faţadă, în-
treaga evoluţie postlicitaţie
indică aşa ceva, „eşecul”
privatizării fiind de fapt o ter-
girversare nimerit de
potrivită. Tot electoral. Pen-
tru că, Oltchim nu se mai
privatizează decât după
alegeri, în acest fel evitându-
se disponibilizările într-o
zonă importantă a bazinului
electoral (mai ales că, in-
vocând acum necesitatea
unei administrări speciale,
Statul poate asigura și bani
de salarii pentru următoarele
trei luni).

Ce a obţinut, dincolo
de consolidarea încrederii
propriului electorat, Dan Di-
aconescu? Aici este cheia
întregului „senzaţional” al
procesului de pseudoprivati-
zare prin care a trecut
Oltchim…
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Romeo 
Tarhon

NNu știu dacă am forța
raționamentului și a cuvintelor
să vă conving de faptul că totul
este un scenariu al onor de-
zonorantei clase politice și a
oligarhilor care de la FSN și
umorile ceaușismului se trage,
că nici un partid sau formațiune
aspirantă nu mai merită în-
credere, că scenariile pe teme
din ce în ce mai diabolice sunt
aranjamente de culise între
falșii adversari politici, că se
dau în primire și se execută
doar anumite personaje ofilite,
incomode, după o prealabilă
înțelegere între trădătorii care
la rândul lor vor fi trădați și
sacrificați, că în 23 de ani
dezastruoși pentru națiunea
română intră în scenă noi ac-
tori și figuranți și ies alții dintre
cei vechi, în aplauze, ori
huiduieli, sau pe ușa din dos,
după cum hotărăsc regizorii
din spatele cortinei de minciuni
și manipulare, că este presta-
bilit, comandat ceea se i
întâmplă în poporului român

sărăcit, apăsat de biruri, înda-
torat, deposedat de bogății și
patrimoniu prin privatizări
păguboase, epuizat biologic,
înrobit, obligat la exod, la
părăsirea țării și a vadului lui
cultural milenar spre a nu fi dis-
trus totalmente moral și mate-
rial și că toate câte suferă și
sunt lăsate la vedere sunt
episoadele unui lung serial în
care ecuația distragerii atenției
publice și a intoxicării este cel
mai eficient instrument pentru
trădători și cea mai păguboasă
încețoșare a ochilor și minții
pentru românii care refuză să
se lumineze asupra planului di-
abolic de anihilare a rațiunii și
desființare a națiunii române
de către unii, alții…

Am folosit o frază
lungă și forțat înpropoziționată
(!) mai sus, la începutul aces-
tui articol pe care îmi propus-
esem să îl dedic parodiei
privatizării oteviste a falimen-
tatului combinat Oltchim. O
frază poate prea lungă pentru
majoritatea minților confuze,
obosite, obligate și obișnuite
să nu mai gândească în pro-
funzime de mai multe decenii,

învățate doar cu  propoziții și
exprimări seci, scurte, neliter-
are, scrise și vorbite ca din
topor de către fosta și actuala
nomenclatură și guralivii scribi,
toți prestând intoxicarea prin
sugestie colectivă. 

Nici măcar ziariștii vre-
murilor de acum nu se mai
obosesc să investească
inspirație, intuiție, stil și cuvinte
alese pentru a învălui și inoc-
ula cititorii. S-au banalizat, s-au
lenevit, s-au depreciat…  Vin
cu scheme ziaristice ieftine, cu
exprimări stupide, repetitive,
de-a valma, la normă. Dar de
fapt ei ne-au prostit, efectiv ne-
au prostit și ne-au decultural-
izat, ne manipulează fără efort
prin vorbe de prost gust, printr-
un limbaj de lemn pseudo-cap-
italist, prin mediocritate
lexicală. Cel mai elocvent ex-
emplu este Ion Cristoiu: când
se exprimă ai zice că e un
prost de duzină…

Reflex îmi amintesc de
felul în care, la comanda Dia-
conescului, aburiciul (!) ăla de
Tudor Barbu de la OTV l-a ma-
nipulat și l-a păcălit la vedere,
pe sticlă, în direct, pe naivul

economist Constantin Cojo-
caru, furându-i ideile și
semnăturile donate de către
fraierime, adeziuni pe care pa-
tronul caracalist le-a investit în
PP: partidul proștilor, al pra-
matiilor, al păcălicilor și
păcăliților… Iar mai recent,
odată cu scoaterea la
cacealma de către prim-plagia-
torul țării, la mezatul pseudo-
privatizării mai mult de ochii
FMI-ului, a combinatului chimic
din Vâlcea, șeful televiziunii
poporului și al partidului
poporului a luat mințile nu doar
poporului, ci și tuturor politicie-
nilor și ziariștilor, jucând alba-
neagra în direct pe toate
canalele mediatice, crescând
politic, deocamdată, în son-
daje. Este un naiv cine mai
crede în această parodie prin
care se ascunde falimentul țării
și condamnarea la foame și jaf
a prostimii de către întreaga
clasă politică înhăitată spre a
nu-și pierde averile și privilegi-
ile, orbindu-ne prin scandaluri
înscenate, distrăgându-ne de
la realitatea crudă de zi cu zi,
după ce scenariștii și sforarii
din spatele cortinei politice au

obținut același efect prin sus-
pendarea Băsescului.

Nu s-a încheiat bine
telenovela Oltchim-ului și, iată,
se anunță, se intoxică deja cu
știrea că se va lăsa iar cu o
suspendare, pentru a nu se
risca deșteptarea și ieșirea
amorțiților în stradă, de foame
și nu puținele nevoi. Sărmani
românași, nu mai ține să ne
amăgim cu legendara
versificație eminesciană pusă
în numele viteazului și
bătrânului Mircea aflat într-o
umilă poziție de opoziție (!) cu
otomanul și hoțomanul Ba-
iazid: ”Bucuroși le-om duce
toate…” Politicienii ăștia, ai
naibii, s-au înțeles să ne țină
numai în scandaluri și circ, fără
bani de pâine. Iar formațiunile
mici vor rămâne pe mai de-
parte dezbinate, fiindcă, rămân
la rândul lor dezbină, trișează
și nu vor să se alieze, să coag-
uleze, din cauza ambiției
fiecărui proprietar de partiduleț
de a fi lider absolut și de a le fi
absorbant (!) celorlalte
formațiuni hemoragice.
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