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„Nimic mai uşor decât a vorbi

savant şi a nu spune nimic.” 

- T. Maiorescu

Informație, opinie și atitudine publicistică

Hingherul jucător şi adevăraţii maidanezi; „dulăii” de la curtea constituţională!Hingherul jucător şi adevăraţii maidanezi; „dulăii” de la curtea constituţională!

Cezar 
Adonis Mihalache

DDe fapt, vina
adoptării legii eutanasierii
câinilor nu aparţine lui Tra-
ian Băsescu. Acest personaj
de la care oricum nu aveam
nici o aşteptare, fiind de pre-
supus că, în momentul în
care îşi va vedea realizabile
planurilor de exterminare pe
care le avea ca primar
ucigaş de câini, va jubila de-
a dreptul. Acesta este şi mo-
tivul pentru care nu a avut
nici o problemă în a pro-
mulga rapid legea eu-
tanasierii câinilor, fiind poate
cea mai rapidă promulgare
pe care a făcut-o vreodată.
Deşi, măcar ca imagine, ar
fi putut să dea peste nas
curţii constituţionale pentru
că s-a pronunţat înainte de
a fi finalizată ancheta din
parcul Tei sau ar fi putut re-
trimite legea în parlament
din respect faţă de cei ce au
ieşit în stradă pentru drep-
turile animalelor. Dar, mai
ales, pentru îndreptarea nu-
meroaselor aberaţii din
lege.

Şi nu ne putem
amăgi că ne-am fi aşteptat
carecumva la o minimă
urmă de umanitate din
partea preşedintelui nostru,
el fiind aidoma neinspiratei
statui aşezată cu ruşinea pe
afară în fata Muzeului Na-
tional de Istorie. O stană de
piatră ţinând în braţe un pa-
truped contorsionat, parcă
într-o prevestire a ceea ce
va urma…. Şi nu ne miră
nici măcar faptul că şi-a
asumat un sfârşit de man-
dat prezidenţial sub
anatema de ucigaş de câini,
căci doar a intrat în această
funcţie cu apostila de primar
ucigas de câini. Iar în cele
din urmă, aceasta pare a fi
esenţa a ceea ce îl
caracterizează…

De aceea, dincolo
de promulgarea legii de
către Traian Băsescu,
adevărata problemă o
găsim în slujul politic al
judecătorilor de la curtea
constituţională. Pentru că,
prin votul de
„constituţionalitate” pe care
l-au dat unei legi care
încalcă dreptul la viaţă
intimă şi la proprietate al
stăpânilor, şi zdrobeş-
te toate convenţiile 
privind drepturile animalelor,
judecătorii cu aer de gâde

au mai pus o cărămidă pro-
cesului tot mai evident de
eutanasiere a democraţiei.
Şi nu putem ignora faptul că
această decizie a venit la
numai o zi după ce socrul lui
Victor Pepelea Ponta, cel ce
se afişează tot mai impulsiv
cu aerele lui de vidanjor al
supapelor democraţiei, şi pe

care, încă, îl acceptăm drept
locatar al palatului Victoria,
avea să avertizeze într-o
emisiune de televiziune,
fioros precum un activist
care nu permite a fi între-
rupt, că puterea nu va as-
culta de cererile străzii. Iar
Ilie Sârbu, socrul purtător de
vorbe pesedisto-executive,
a spus-o repetat şi apăsat:
guvernul Ponta nu va ceda
la presiunile străzii. Indifer-
ent că este vorba de cinci,
zece sau 30 de mii oameni!
Puterea nu-şi va revizui felul
de ocârmuire după
solicitările străzii pentru că
atunci „nu ar mai avea ce să
caute la guvernare”. Asta a
spus membrul unui partid
care a ajuns la putere adus
tocmai de aceea „stradă” pe
care azi o ignoră şi o
dispreţuieşte. Acea „stradă”
care a „răsturnat” un guvern
şi care, în comparaţie cu
numărul celor ce au ieşit
acum să protesteze, ar
părea astăzi o biată alee
dosită. 

Atunci, doar câteva
mii de oamenii 
au produs „schimbarea”;
astăzi, părerea a 30 de mii
de oameni nu mai
contează… Poate pentru 
că atunci încă era
democraţie…

Şi nu întâmplător Ilie
Sârbu a afişat această
poziţie discreţionară, ex-
punând public şi oficial sen-

sul unilateral al puterii într-
un mesaj nu prea îndepărtat
de cel al punerii directe a
unui pumn în gură. Mai ales
că declaraţiile socrului au
venit în paralel cu prestaţiile
unui alt exemplar al
tendinţelor megalomanice
ale puterii, grevista-
cameleon devenită maha-

lagoaica politică de serviciu,
care, pe un alt post TV,
clama aceeaşi direcţie de
forţă „a lor”, a celor de la
putere, ameninţându-şi un
coleg de platou, parlamen-
tar, cu reclamaţii la conduc-
erea camerei pentru opiniile
contrare dânsei (!). Şi cum
altfel când delaţiunile fac
parte din „carnea” acestei
puterii?!

O putere care a
trasat deja graniţa dintre
binele ei şi indiferenţa
împletită cu acţiunea
punitivă pentru toţi ceilalţi.
Şi este alarmant că, deja, şi
dinspre Occident lucrurile
nu se văd altfel decât le
simţim noi acum dar nu
protestăm îndeajuns. Ca un
drum spre o fundătură
istorică, părând că România
este din nou condamnată,
pentru a doua oară în mai
puţin de un secol, la a trăi
într-o cauză pierdută. Or,
poate tocmai de aceea, la
recentele alegeri din Ger-
mania, nici unul dintre
candidaţii la postul de can-
celar nu a alocat României
mai mult de câteva rânduri
în programele lor! Pentru
că, acolo, România 
pare într-adevăr o cauză
pierdută… Un timp irosit. Iar
guvernanţii noştri profită,
bazându-se pe faptul că Eu-
ropa nu are vreme de noi.

De aceea, după
aceste „accidente” verbale

ale exponenţilor puterii,
votul dat de curtea
constituţională vine ca 
o recunoaştere oficială
(într-o constituţionalitate 
forţată atribuită unei
neconstituţionalităţilor im-
puse) a acţiunilor
guvernanţilor. 

Demonstrează că
votul acestor jude-călăi,
subjugaţi politic nu a fost
menit atât omorârii unor
fiinţe nevinovate (legea eu-
tanasirii nefiind „scop”, ci
mijloc!), totul pentru a se
ţese peste noi alte iţe ale
pânzei „socialiste” a
timorării. Iar dramatic este
faptul că societatea
românească este suficient
de fisurată pentru a cădea
în plasa acestor manipulări.
Nu mai este vorba de un
butoi de pulbere, ci 
de o firavă structurată
dezagregată de-a lungul şi
de-a latul. O structură cu
zeci şi zeci de fisuri între oa-
meni, pe subiecte induse şi
exploatate de guvernanţi şi
politicieni pentru a genera o
anumită tensiune de rupere.
O structură în care de-
generarea până la discred-
itare a dialogului public va
sfârşi prin a justifica
intervenţia în forţă a puterii.

Fisuri ce se observă
de oriunde am privi. Social,
dar şi economic, în ultimul
caz prin măsurile care par
menite a destabiliza şi
desfiinţa toate acele izvoare
de (pre)capitalism. Iar dis-
cursul şi acţiunile „socialis-
tului” cabinet Ponta nu vor
duce doar la reiterarea
ironiei iliesciene despre
„capitalismul de cumetrie”,
ci va înfiera de-a dreptul
capitalismul (inclusiv prin
faptul că toţi ce au generat
acel capitalism de început
sunt, azi, în mare măsură,
ori faliţi ori după gratii;
dovadă a însăşi falimentului
capitalismului, nu?!).

De altfel, pe aceeaşi
linie, deja oficială, a im-
punerii direcţiei, doar încă
„necincinale”, au venit şi
vorbele vicepremierului
Dragnea, care aproape a
sfâşiat USL doar pentru
neruşinarea liberalilor de a fi
îndrăznit să aibă o opinie.
De a fi pus pe masă 
o iniţiativă legislativă,
întâmplător despre aleşii lo-
cali (şi tot „întâmplător” peri-
cilitând multe dintre
mandatele aleşilor „roşii”),
fără a fi cerut voie PSD-ului.

Practic, o condamnare fără
perdea a dreptului parla-
mentar la iniţiativă
legislativă!

Şi sunt semnale ex-
trem de grave. Pentru că
PSD-ul nu restrânge doar
sfera de „mişcare” a sim-
plilor cetăţeni, ci, iată, im-
pune restricţii chiar şi
„partenerilor” de guvernare.
Şi poate că atunci este
explicabilă graba de a-l
împinge, nu atât între gratii,
cât  mai ales în afara 
jocului politic, pe 
Felix-motanul, adevărata
eminenţă cenuşie a celuilalt
minipartener de guvernare,
Partidul Conservator, acolo
unde, fără Dan Voiculescu
la butoane, „ăla mic” care
face aport la funcţia de
preşedinte de partid va
răspunde în faţa lui Ponta 
în calitatea sa de
co(co)preşedinte (!) al USL-
ului exact cum o face acum
ca ministru.

Aşadar, în fiecare
paragraf al legii se găsesc
aberaţii pe care orice stu-
dent de anul I le-ar remarca;
darămite juratii-călăi de la
c.c.r.?! În primul rând, prin
impunerea obţinerii acordu-
lui din partea vecinilor, se
încalcă dreptul la viaţă
intimă şi la proprietate
privată. Apoi, aplicarea
obligaţiei de a prezenta la
adopţie o adeverinţă de
venit (!) inclusiv solicitanţilor
din străinătate, ne aruncă în
ridicol, un serviciu de
ecarisaj devenind registru al
adeverinţelor „din care 
să rezulte posibilitatea
întreţinerii unui câine”. Mai
mult, hinghierul devine un
fel de sectorist, având drep-
tul de a monitoriza câinii
după adopţie, fiind
prevăzută chiar obligaţia
deţinătorului de animal ca,
în cazul părăsirii domiciliului
„pentru mai mult de 15 zile”,
să raporteze sectoristului-
hinghier! Toate acestea pe
lângă prima şi cea mai mare
aberaţie juridică, asocierea
procedurii de eutanasire,
care este este specifică 
unei fiinţe umane cu
discernământ (şi care îşi
exprimă în mod expres
această voinţă), animalelor!

Peste toate aces-
te „amănunte” adevăraţii
„maidanezi”, neprieteni ai
prietenilor omului au trecut
cu lupa dioptriilor de cal!
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Gheorghe
Funar

AAsasinii economici
și asasinii politici străini și
autohtoni fac eforturi disper-
ate pentru a trece rapid prin
Parlamentul României un
proiect de lege inițiat de
R.M.G.C. și însușit tacit de
Guvernul Ponta II. Este un
proiect al jafului, dezastrului
și al morții pentru Roșia
Montană, localitățile înveci-
nate și România.

La recensământul
populației şi locuinţelor din
anul 2011 s-au înregistrat:
2.656 locuitori şi 1.166
clădiri în comuna Roșia
Montană; 4.540 locuitori şi
1.769 clădiri în comuna Bis-
tra; 1.454 locuitori şi 947
clădiri în comuna Bucium;
3.052 locuitori şi 1.370
clădiri în comuna Lupșa;
5.072 locuitori şi 1.252
clădiri în orașul Abrud și
7.221 locuitori şi 2.177
clădiri în orașul Câmpeni. În
total, aproape 24.000 de
locuitori.Toți aceștia, la care
se adaugă multe zeci de mii
de locuitori din zonele ce
vor fi afectate de
cutremurele catastrofale și
poluarea cu cianuri, riscă să
fie evacuați, iar locuințele lor
și alte construcții pe care le
au în proprietate, precum și
bisericile, cimitirele și
instituțiile publice vor fi dina-
mitate, distruse de undele
seismice ori acoperite de
ceea ce se va scurge din
iazul de decantare (cu
suprafața de 360 ha), la
care se adaugă uriașele
halde de steril, estimate la
circa 300 milioane tone. Se
pregătește cu încăpățânare
iadul pe Pământ în zonele
apropiate Roșiei Montane.

Asasinii economici
și asasinii politici străini și-
au găsit multe cozi de topor
autohtone (mai ales din rân-
durile alogenilor din etnia
lor) care împreună cu cei
din conducerea R.M.G.C.
repetă sloganul mincinos că
vor fi create locuri de muncă
la Roșia Montană. În primii
doi ani promit circa 2.000 de
locuri de muncă și în faza
de exploatare sunt prevăzuți
în documentația R.M.G.C.
doar 217 angajați.
Conducătorii R.M.G.C. și
miniștrii-avocați ai acestei
firme din Guvernul Ponta II
nu le spun românilor
adevărul privind:
1. Genocidul pus la cale în
Munții Apuseni, prevăzut să
înceapă în Roșia Montană
și localitățile învecinate, de
unde populația va fi
evacuată pentru a face loc
exploziilor cu 50-60 tone de
dinamită, din două în două

zile, urmate de cutremure
devastatoare. Vor fi pulver-
izate toate clădirile și galeri-
ile din patru sate ale
comunei Roșia Montană și
patru munți.
2. Lichidarea a peste 5.000
de locuri de muncă exis-
tente în Roșia Montană, în
comunele și orașele din
vecinătate ca urmare a
prăbușirii construcțiilor exis-
tente, a cianurii evaporate
zilnic și a celei infiltrate în
apa freatică.
3. Distrugerea durabilă,
pentru sute de ani, a zonei
Roșia Montană, după
folosirea a 150 milioane kg
dinamită și 200 milioane kg
cianură. După vizita de
câteva ore la Roșia
Montană, în 25 septembrie
a.c., Comisia parlamentară
pentru proiectul R.M.G.C. ar
trebui să se deplaseze în
Guatemala, Honduras,

Canada și statul Montana
din S.U.A. pentru a vedea
consecințele groaznice
asupra populației și mediu-
lui produse în urma
exploatării zăcămintelor de
aur prin folosirea cianurii.
Firmele asasinilor eco-
nomici internaționali au je-
fuit cât au putut și apoi, în
urma revoltelor populare, au
plecat lăsând în urma lor o
populație cu boli incurabile,
teritorii întinse fără apă și un
peisaj selenar. Toate cheltu-
ielile de refacere a mediului
și despăgubirile uriașe pen-
tru cei afectați de pe urma
cianurii le suportă cetățenii
din statele nominalizate.
Pentru proiectul R.M.G.C.
se laudă Guvernul Ponta II
că a negociat o garanție de
mediu de 146 milioane
euro, chipurile foarte mare.
Dacă această sumă va fi
înscrisă în legea pregătită
de R.M.G.C. atunci, după
dezastrul ecologic proiectat
la Roșia Montană, urmează
ca Poporul Român să su-
porte miliardele de euro
pentru despăgubiri (inclusiv
la țările vecine) și refacerea

mediului. 
Este posibil ca după

ce reușește să jefuiască o
bună parte din zăcământul
de la Roșia Montană,
R.M.G.C. să intre în
insolvență și atunci Statul și
Poporul Român să suporte
toate consecințele acestui
proiect. În această
perspectivă ar trebui ca
populația ieșită în stradă să
ceară Comisiei speciale
pentru Roșia Montană să
propună Parlamentului ca
să aprobe lista lungă cu
miniștrii, senatorii, deputații,
primarii, președinții de Con-
silii județene, prefecții, con-
silierii locali și alte persoane
care susțin proiectul
R.M.G.C. și care acceptă, în
scris, să-și pună averile lor
în gaj pentru acoperirea
cheltuielilor de mediu în
urma folosirii a 200 kg
cianură.

4. Clauzele secrete ale con-
tractului și numeroaselor
acte adiționale de care
beneficiază R.M.G.C., la
care nu au acces nici parla-
mentarii, nici miniștrii. Nefi-
ind desecretizate și apoi
mediatizate clauzele din
contractul cu R.M.G.C. este
evident că așa-zisa con-
sultare a populației este o
diversiune, iar Raportul
Comisiei speciale pentru
Roșia Montană va fi nete-
meinic și parțial.

Pe surse, am aflat
că una dintre clauzele se-
crete ale contractului
prevede că toate cheltuielile
pe care le face R.M.G.C.
pentru proiectul Roșia
Montană le suportă Statul și
Poporul Român, indiferent
dacă încep sau nu lucrările
de exploatare. Ca urmare,
cheltuielile făcute și cu care
se laudă R.M.G.C. privind
restaurarea unor clădiri,
amenajarea galeriei muzeu,
descărcarea de sarcină
arheologică pe câteva
hectare din cele 4.000 ha
obținute prin modificarea
licenței etc, toate vor fi recu-

perate de la Guvernul
României, inclusiv sumele
folosite pentru darea de
mită, trafic de influență,
cumpărarea unor manipula-
tori de opinie, reclamele din
mass-media etc. În pe-
rioada 1997-2013 nimeni
din partea Statului Român și
a R.M.G.C. nu a negat
existența acestei clauze se-
crete care permite firmei
străine să cheltuiască fără
limită și pe ce vrea din banii
contribuabililor români, cu
implicarea Guvernului
României. Firma R.M.G.C.
susține public că a cheltuit
până acum 550-600 mil-
ioane dolari, iar miniștrii-
avocați declară că Statul
Român are de plătit
“despăgubiri” de două sau
patru miliarde euro !
5. Scoaterea din România
de către R.M.G.C. a întreg-
ului concentrat minier
obținut după cianurare, fără
ca Statul și Poporul Român
să aibă acces la informațiile
privind cantitățile extrase și
conținutul acestora în aur,
argint și metale rare. Așa
scrie în contractul cu
R.M.G.C.! Metalele rare din
zăcământul de la Roșia
Montană, evaluate la peste
200 miliarde euro, revin gra-
tuit firmei R.M.G.C., care nu
plătește nici măcar o
redevență de 0,1 la sută.
Parlamentul României știe
că nu s-a aprobat de către
Consiliul Suprem de
Apărare a Țării (C.S.A.T.)
scoaterea din România a în-
tregului concentrat minier
de la Roșia Montană. Ca ur-
mare, Comisia specială
pentru Roșia Montană este
obligată să propună Parla-
mentului un Raport de resp-
ingere a proiectului de lege
al R.M.G.C. În confruntarea
provocată de R.M.G.C. și
Guvernul Ponta II împotriva
Poporului Român pentru
adoptarea unei legi
neconstituționale și extrem
de periculoase se întrevăd
următoarele etape:
- Vor continua și se vor am-
plifica manifestațiile publice
de protest ale cetățenilor
români, mai ales ale tiner-
ilor, împotriva proiectului
R.M.G.C.
- Se vor înscrie multe mii de
persoane în audiență 
la Comisia specială
parlamentară pentru Roșia
Montană, care va avea
nevoie de multe luni ca să le
audieze.
- Pe site-ul Comisiei spe-
ciale pentru Roșia Montană
se vor adăuga sute de mii
de mesaje ale cetățenilor
români pe care aceasta s-a
angajat să-i consulte. Vor
mai trece alte luni până
când Comisia va citi și val-

orifica mesajele, după care
urmează răspunsurile argu-
mentate.
- Cetățenii nemulțumiți de
proiectul de lege al
R.M.G.C., mai ales cu
ocazia manifestațiilor pub-
lice de protest, îi vor căuta
pe senatori și deputați la
birourile parlamentare sau
la domiciliu pentru a le so-
licita să-și exprime public
poziția față de ce se
pregătește împotriva
Poporului Român la Roșia
Montană și să anunțe cum
vor vota deschis în Parla-
ment: pentru sau împotriva
proiectului de lege.

- În fiecare judeţ, probabil
din iniţiativa prefecţilor şi a
preşedinţilor de Consilii
judeţene, vor fi organizate
întâlniri ale senatorilor şi
deputaţilor cu reprezentanţii
presei, unde aleşii
cetăţenilor în Parlamentul
României îşi vor prezenta
poziţia şi votul pe care îl vor
da la proiectul de lege al
R.M.G.C. privind jaful şi
genocidul pregătit la Roşia
Montană.
- Partidele politice și, mai
ales, O.N.G.-urile care
apără Roșia Montană își vor
intensifica eforturile folosind
rețelele de socializare și
fluturași, pentru a chema
cetățenii să participe la
manifestații pașnice pentru
aș apăra Țara, nevoile,
Neamul și proprietățile lor
care riscă să fie expropriate
în baza modificărilor pro-
puse de P.S.D. și P.D.L. la
Legea minelor, votate în
unanimitate de Senat în 27
octombrie 2009.

Pe numeroase au-
tovehicule vor putea fi citite
afișe cu, cel puțin,
următoarele texte:

a) „Uniți, salvăm Roșia
Montană ! ”
b) „Afară, afară ! Afară cu
R.M.G.C. din Țară ! ”
c) „Comisie de anchetă pen-
tru Roșia Montană ! ”
d) „R.M.G.C., nu uita,
România nu-i a ta ! ”
e) „No hai, pentru salvarea
Roșiei Montane ! ”
f) „Desecretizaţi contractul
cu R.M.G.C. !”
g) „Nu dinamitaţi bisericile,
clădirile şi galeriile din Roşia
Montană !”

Dumnezeu să le dea
gândul cel bun celor care au
acceptat să facă parte din
Comisia specială pentru Roșia
Montană, iar ei să nu uite că
pot fi co-părtaşi la infracţiunea
de genocid pregătită 
pentru zona Roşia Montană,
infracţiune care nu are termen
de prescripţie!

●
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Guvernul își asumă cultul scriitorului fascist Nyírő József Guvernul își asumă cultul scriitorului fascist Nyírő József 
și al criminalului de război Wass Albertși al criminalului de război Wass Albert

Dan
Tănasă

GGuvernul lui Victor
Ponta s-a decis să-și asume
cultul personalității unui scri-
itor fascist și al unui criminal
de război. Și nu oriunde ci
chiar în instituțiile publice ale
statului român. În acest mo-
ment România acordă o cin-
ste mai mare unui scriitor
fascist ca Nyírő József, care
are două busturi expuse în
locuri publice iar două școli și
o stradă poartă numele lui,
decât îi acordă, spre exem-
plu, doctorului Alexandru Pe-
samosca, un geniu al
medicinii românești.

În luna mai 2012
România și Ungaria erau pro-
tagonistele unui scandal
diplomatic care avea să
devină unul internațional. Mo-
tivul? Ungaria regizase reîn-
humarea în România, cu
mare fast, a rămășițelor scri-
itorului fascist Nyírő József.
La acel moment autoritățile
de la București au reacționat
decent, alertați mai ales de
opinia publică scandalizată
de gestul Budapestei care
vroia să reînhumeze cu
onoruri un scriitor fascist și
anti-semit binecunoscut și
pentru activitatea sa anti-
românească. Scandalul a de-
venit unul internațional după
de comunitatea internațională
a evreilor a reacționat. Is-

raelul a refuzat vizita
președintelui Parlamentului
Ungariei, cel care s-a ocupat
de toată această operațiune,
în urma acestui scandal.
Reacțiile care exprimau
stupefacția și revolta au
apărut în România, SUA, Un-
garia și Israel. Reînhumarea

lui Nyírő a fost oprită în ul-
timul moment. Poziția Guver-
nului Victor Ponta părea la
acel moment una demnă. Din
păcate însă, lucrurile nu stau
însă deloc așa. În plin scan-
dal diplomatic Gândul publică
sub semnătura ziaristului
Adrian Popescu un material
intitulat ”SURPRIZĂ! Hor-
thystul Nyiro Jozsef este în
Transilvania din 1991. EX-
CLUSIV” în care dezvăluia

faptul România este scena
unui adevărat cult al
personalității în cazul scri-
itorului fascist Nyírő József.
Numele acestuia se
regăsește în denumirea a
două unități școlare din
județul Harghita, o stradă din
municipiul Gheorgheni poartă

numele lui Nyírő József iar un
bust al acestuia se află am-
plasat într-o piață din mu-
nicipiul Gheorgheni. Toate
aceste informații au fost ulte-
rior confirmate chiar de către
Prefectura Harghita, sub
semnătura prefectului Jean-
Adrian Andrei.

Personal, am sesizat
în repetate rânduri conduc-
erea Prefecturii Harghita cu
privire la cultul personalității

scriitorului fascist Nyírő
József. Instituții publice din
România au pe fațada lor nu-
mele acestui scriitor anti-
Semit și anti-român. Actualul
prefect de Harghita, Jean-
Adrian Andrei a refuzat din
start orice acțiune prin care s-
ar pune capăt acestui cult
mizerabil al personalității unui
fascist. Am sesizat ulterior
Ministerul Afacerilor Interne,
condus de liberalul Radu
Stroe. În luna martie a.c. sec-
retarul de stat Constantin Mi-
hart mă informa, prin adresa
n r .
1810034/DGRIP/12.03.2013
despre faptul că ”schimbarea
acestor denumiri se va real-
iza prin încadrarea acțiunilor
în prevederile Ordonanței de
Urgență a Guvernului nr.
31/2002”. Am crezut atunci
că Guvernul Ponta va pune
capăt acestei porcării abom-
inabile care are loc chiar în
instituțiile publice ale statului
român.

Pentru că prefectul
Jean-Adrian Andrei apără cu
dinții, de la înălțimea funcției
sale de reprezentant al Gu-
vernului Victor Ponta în
județul Harghita, cultul
personalității scriitorului fas-
cist Nyírő József, am revenit
cu o nouă sesizare adresată
ministrului Radu Stroe. De
această dată răspunsul sec-
retarului de stat Constantin
Mihart este de-a dreptul
demențial. Ministerul Afacer-

ilor Interne mă informează
nici mai mult nici mai puțin
decât că nu există pârghii
legale pentru a pune capăt
cultului personalității scriitoru-
lui fascist Nyírő József în
instituții publice ale statului
român. Pur și simplu Guver-
nul Victor Ponta a decis că nu
are cum să pună capăt
proslăvirii unui fascist în
instituțiile publice și cu asta
se pune capăt problemei.

De remarcat și
replica tâmpă a secretarului
de stat Constantin Mihart și în
cazul cultului criminalului de
război Wass Albert în
instituțiile publice. Deși presa
din România a relatat (și eu la
fel) despre faptul că Wass Al-
bert este proslăvit în
instituțiile publice, fapt confir-
mat chiar și de către
procurorii din Gheorgheni,
MAI mă informează că nu are
cunoștință de vreun docu-
ment oficial din care să
rezulte omagierea acestui
criminal de război. Adică
dacă extremiștii maghiari din
UDMR, PCM sau PPMT nu
scot documente oficiale
atunci când îl omagiază pe
Wass totul este legal. 

Demență totală!

●

„Revoluția confiscată”  „Revoluția confiscată”  

Aurel
Brumă

IImediat după eveni-
mentele din decembrie
1989, câţiva intelectuali şi
dizidenţi de marcă observau
că tot ceea ce se dorea a fi
revoluţie se stingea in sin-
dromul Iliescu doar pentru
că aceia care încă jubilau în
stradă îşi găsiseră satisfacţii
imediate şi definitive în
schimbarea lui Ceauşescu
cu un al comunist cu faţă
mai umană. În redacţiile câ-
torva ziare mult mai lucide
decât vulgul zgomotos se
lansa avertismentul că prin
Ion Iliescu revoluţia a fost
confiscată. 

Ecourile s-au stins şi
ele în euforia unei victorii
amăgitoare şi ideologii
specialişti în psiholo-
gia mulţimilor, vulpoi
neocomunişti deghizaţi în
sfătuitori de bună credinţă,
dacă nu în consultanţi
binevoitori, au avut grijă să
pună problemele continuării
revoluţionare pe o linie uşor
de controlat; linia sciziunii
opţiunilor, prin care  gloata
se împărţea în două mulţimi
contrarii ce trebuiau doar
ferite să nu se ostilizeze.

Metoda era îndelung
exersată de foştii comunişti
şi era de acum un simplu
exerciţiu de manipulare. Şi
în timp ce părţile măcinau
controverse, profitorii se în-
grijeau de marea privatizare
din fosta economie
socialistă. Ruina nu se
întrezărea încă din euforia
defulărilor, fiecare apucând
câte ceva din firimiturile
marelui festin ce avea
curând să contureze deja
noua clasă politică, cu
potenţaţii ei, care astăzi,
iată, au insomnii şi
coşmaruiri în dosarele DNA.

Marile fraude se le-
galizau la scurtă vreme în
legile privatizării, amânând
adevăratele acte de justiţie
istorică sine die, 
marii dezmoşteniţi ai
naţionalizărilor abuzive re-
semnându-se cu insignifi-
ante gesturi tardive. Cei
care controlau de fapt
marea privatizare ştiau că
nu vor fi consecinţe dacă se
vor înfrupta din economia
socialistă şi erau rezervaţi
faţă de ceea ce fusese con-
fiscat din proprietatea
burgheză revendicabilă.
Confuzia îi împărţise pe
români în două mulţimi care
ieşiseră din orice contradic-

tie şi mergeua de acum în
direcţii diferite: pragmaticii şi
naivii. Unii tăceau şi se în-
fruptau, iar ceilalţi mai cla-
mau, tot mai stingheri,
principii şi idei într-un dialog
surd cu Ion Iliescu,
spulberaţi în cele din urmă
prin ungherele tăcerii de
mineriadele proletariatului
orb, dar uşor manipulabil.

Puterea politică iese
din romantism și, după
căderea Convenţiei, iese și
din criza de identitate; pen-
tru început se va concentra
în mâinile baronilor locali la
umbra lui Adrian Năstase,
ca mai apoi, după un scurt
intermezzo liberal, să se
vadă concurată şi chiar
ameninţată de mogulii care
cred că deja pot face jocuri
discreţionare. 

Pe acest fond, as-
censiunea lui Victor Ponta
este destul de facilă, dar
noul premier este trezit de
organismele UE la realitate,
chiar dacă rămâne destul
de timid dacă nu cumva
echivoc, uneori duplicitar, în
decizii de mare angajament
(vezi privatizările OLTCHIM,
CFR Marfă, exploatarea
minieră Roşia Montana). Şi
tot sub vizorul UE, puterea
judecătorească este

chemată să îşi dea exam-
enul de maturitate. Soluţiile
în dosare gen Năstase,
Voiculescu, Becali şi alţii ar
putea spăla ruşinea din anii
imixtiunii politicului în jusiţie
chiar dacă şi astăzi
condamnaţii mai strigă
aceeaşi lozincă a răfuielilor
politice prin dosare DNA
dirijate de tot mai absentul
Traian Băsescu. Ce s-ar fi
întâmplat totuşi dacă în de-
cembrie 1989 Ion Iliescu ar
fi avut ghinionul să fie plecat
la Vladivostok şi să rămână
acolo înzăpezit vreo lună?
Evident, că e doar o fan-
tezie. Ion Iliescu trebuia să
fie la Bucureşti, iar ieşirea
lui în faţă să pară o simplă
întâmplare pentru unii şi o
necesitate pentru alţii.

Ce s-ar fi întâmplat
însă dacă mişcările
revoluţionare ar fi continuat
cu aceeaşi vigoare după 25
decembrie? Ar mai fi 
fost recunoscute diplomele
absolvenţilor de la „Stefan
Gheorghiu”? 

Ar mai fi ieșit în față
atâția securiști cu certificat
de castitate, dacă nu și cu
certificate de revoluționari?
Am mai fi avut un partid așa
de puternic ca PSD? Am
mai fi avut un electorat asa

de concentrat pe stânga?
Am mai fi avut un „capital-
ism de cumetrie”, cum a fost
el mai apoi stigmatizat? Am
mai fi avut torționari care să
ne sfideze toleranța? Am
mai fi avut „pensii
nerușinate”? Cum ar fi
arătat istoria noastră
recentă? 

Așadar, „revoluția
confiscată” nu a fost o idios-
incrazie intelectualistă, ci o
observație rațională, lucidă,
mânată în penumbră
propagandistică, dar ale
cărei consecințe se resimt și
acum, la aproape un sfert
de veac după epoca
Ceaușescu. „Revoluția
confiscată”  nu este o nos-
talgie și nici o defulare a
unor porniri revanșarde
reprimate, ci un prilej re-
curent de reflecție.

●



Ghimpele Națiunii

Un „pisic” în haita PSD-ului!Un „pisic” în haita PSD-ului!

Cezar 
A. Mihalache

DDacă ar fi fost vorba
doar de „fudulie”, poate n-ar
mai fi rămas atâta loc şi pentru
proverbiala prostie. Dar aici
sunt toate (şi de toate!) la un
loc: neghiobie, aroganţă şi
minciună cronică. Iar toate
acestea se datorează
scrâşnitului complex care îl
macină pe Ponta în relaţia sa
cu tot ceea ce este cât de de
cât normal prin jur. Şi poate nu
ar trebui să ne mai intrige în-
crâncenarea acestuia de a ne
trata, prin feluritele proiecte de
ordonanţe şi „coduri”, din pos-
tura de infractori. De cetăţeni
de mâna a doua cărora li se
refuză „de facto” chiar şi
prezumţia de nevinovăţie doar
pentru că se cheamă români,
fiind indexaţi şi torpilaţi pentru
vina de a-şi manifesta, prin
spuse sau tacite delicte de
opinie, părerile „băsite” şi, în
extenso, anti-„socialiste”.

Şi este cât se poate de
evident că „pisicul” e încă atât
de complexat de etichetele

puse mai agârţ de către Traian
Băsescu, că-i vine şi acum să
zgârâie pereţii de ciudă… Dar,
cum nu prea ajunge la cei ai
Cotroceniului, se mulţumeşte
cu propriile ziduri „roşii”. Ălea
pe după care ar vrea să înghe-
suie poporul prea slobod la
vorbă, gândire şi reclamant în
drepturile sale europene. Dar
chiar şi aşa, tot se pune o în-

trebare! Căci, indiferent de cât
de frustrat ar fi „Pepelea”, oare
cât de proverbial în neghiobie
trebuie să fie pentru a-şi cata-

loga propriul socru, doar din
disperarea de a intra în rândul
adevăratelor „animale politice”,
drept „dulău”?! Că aşa ceva
chiar că nu s-a mai auzit! Nu
public şi nu din gura unui lider!
Să te iei în „boaşe” cu un om în
vârstă şi pe deasupra cu juma’
de instalaţie „retezată”…

Dar, pesemne, tare
mândru trebuie să se fi simţit

Pepelea Victor Ponta de o
asemenea faptă: să se impună
(e drept, doar cu vorba!) mare
şef în haita (crede el, politică)

a socrului! Când, de fapt, totul
a fost de o tristeţe zguduitoare
pe care numai un plagiator o
poate săvârşi.

Şi nu e vorba că ar fi
pus plăcuţa de „dulău” chiar
propriului socru (fără a preciza
măcar că nu e vorba de unul
de rasă comună!), ci de sinis-
tra comparaţie prin care, prac-
tic, tocmai ce şi-a gospodorit
soaţa cu un loc în haită. Asta
dacă nu o punem la socoteală
pe mica filipineză, pudel
cuminte de şi în casă, după
laudele de odinioară ale şefului
de haită. A „adoptat-o” practic
ca parte în haită tocmai pe ea,
fiica … „dulăului”, soaţa care,
asta poate nu a înţeles Pepe-
lea, nu se va lega nicicând de
gardul de la Roşia Montană cu
o lesă; ci, poate, cu un lanţ de
protest!

Apoi, cât de
neinsipirată trebuie să fi fost
„metafora” lui Pepelea de a-şi
numi socrul „dulău” chiar în
vremea în care, pe străzi, se
hăicuiau maidanezii? Căci,
oare ce ar fi trebuit să
înţelegem de aici: să fi fost
doar penibilul mieunat al unui
„pisic” care se vrea grivei

politic sau Pepelea chiar şi-ar
fi dorit să-şi vadă socrul trecut
prin legea promulgată de
Băsescu? Desigur, într-o eu-
tanasiere politic-metaforică…

Şi măcar de „pisicul” s-
ar fi oprit aici! Da, de unde; el
pare decis să-şi pună toată
haita pesedistă în cap. Că aşa
se întâmplă când mâţa e
salvată din gura ironică a som-
norosului Crin chiar de către
cel mai bun prieten al omului;
dulăul Sârbu şi vecinul de coteţ
roşu-Rus. Se urcă pe perete şi
se înfoaie de acolo toată, cata-
logându-i, la fel de nefericit, şi
pe alţi lideri ai PSD-ului, care l-
au apărat acolo unde el nu a
îndrăznit nici măcar să ridice
privirea, drept maidanezi de
soi.  Adică, dulăi politici…

Dar, poate măcar aşa
o să se simtă şi Pepelea mai
„căţelandru”. Şi poate îl va
convinge pe „nea Nelu”, iscusi-
torul născocitor de apelative
pentru animalele politice şi câr-
lanii cu aere de javră, să-i dea
şi lui un nume mai politic. Să
arate lumii întregi că numai e
un biet „mior”…

●

Marșul politrucilor români postdecembriști între lichelism și jigodismMarșul politrucilor români postdecembriști între lichelism și jigodism

George
Petrovai

SSe spune, și pe bună
dreptate, că politica este acea
îndeletnicire eminamente
umană, care dobândește in-
contestabile virtuți artistice
atunci când în vremuri de pace
contribuie decisiv la prosperi-
tatea poporului și la necon-
tenita sporire a prestigiului țării
în slujba căreia se află, iar în
vremuri de cumpănă (crize,
războaie) ea se face luntre și
punte ca să găsească și apoi
să urmeze calea cea mai
scurtă și mai sigură pentru
scoaterea nației la liman.Când
toate îți merg din plin după
două războaie mondiale pusti-
itoare, după lungul război rece
și după suita de crize (eco-
nomice, financiare, politice)
care cu vârf și îndesat și-au
făcut mendrele doar pe alte
meleaguri (îndeosebi în țările
sărace), după ce cu bună
știință le-ai dat slobozenie,
firește că în aceste condiții
americanii nu pot fi decât
arhimulțumiți de poruncitorul
lor americanism planetar,
nemții de inflexibilul lor ger-
manism paneuropean, iar
japonezii de niponismul lor im-
perial din Orientul Îndepărtat.
Dar ce motive ar avea românii
să fie mulțumiți de odiosul rân-
jet al libertății și democrației,
care-și afirmă sclipiciul în cam-
paniile electorale și
găunoșenia absolută în
răstimpul dintre ele, când –
prin respingătoarea cârdășie
dintre politruci și ciocoi, altfel
spus dintre demagogi și tâlhari
– politica românească
postdecembristă a avansat de
la lichelismul de esență
bolșevică înspre jigodismul
antinațional și antistatal de-
acum, astfel încât din ce în ce
mai mulți truditori din România

să se simtă tot mai înstrăinați
și mai săraci la ei acasă, inclu-
siv în speranțele de mai bine?!

Suficiente și înte-
meiate motive ca atâtea mil-
ioane dintre ei să-și ia lumea în
cap, lăsând netrebnicii ticăloșiți
până în măduva oaselor să-și
facă făcutele după cum le
dictează interesele de clan și
partid... Căci dacă prin clan se
subînțelege o gașcă primitivă
în gândire, însă indestructibil
unită prin legăturile de sânge,
dar mai ales prin năravurile
transmise pe cale genetică
(toate găștile de ciorditori, de la
cele ale găinarilor amărâți și
până la cele ale jigodiilor cu
ștaif din politică și
administrație), prin partid nu
putem să înțelegem altceva
decât, ne spune Julien Benda
în Trădarea cărturarilor, „un
grup concret care urmărește in-
terese imediate”. Vasăzică tot o
gașcă, însă una uriașă,
temeinic organizată și cu
socoteală înflăcărată prin loz-
inci și aspirații comune, dar im-
posibil de controlat la centimă
din pricina mărimii sale și a
jocurilor de culise la care mai
devreme sau mai târziu se
dedau unii dintre membrii
ambițioși, sătui până peste cap
de firimituri și invidioși până la
ferocitate pe greii din partid
care profită din plin de activis-
mul și supușenia celor mulți.

De unde dezertările din
acele organizații în care găștile
nemulțumiților nu au șanse
reale să acapareze puterea,
dezertări urmate de stupefiante
înscrieri în partide cu ideologii
diametral opuse, unde se în-
trevede șansa săltării
trădătorilor traseiști cu mult
peste (ne)demnitatea
demonstrată... Căci în politica
românească postdecembristă,
scopul scuză mijloacele mai
abitir ca în alte timpuri și pe alte
meridiane, încât grație ei, nu
doar neomul în cauză, ci neam

de neamul lui nu va mai avea
grija zilei de mâine. Taman cum
îmi spunea cândva o lichea
pesedistă cu ifose de parla-
mentar: „Mă doare în cot de
politică și alegători! Mie să-mi
fie bine și să mă văd la pen-
sie...” Credeți că în intimitatea
lor ceilalți aleși gândesc alt-
minteri? Păi, dacă ar gândi și
acționa altfel, atunci România
n-ar mai fi la coada țărilor din
Uniunea Europeană, adică în
urma unor state mult departe
de ea în ceea ce privește
bogățiile solului (pământ bun de
uns pe pâine) și ale subsolului,
iar ei, nevrednicii reprezentanți
ai acestui popor mințit și trădat,
nu s-ar mai lăfăi fără jenă în
belșugul lor scârbavnic.
Opoziție? Da, dar numai de
formă, fiindcă în fond toți
politrucii postdecembriști sunt o
apă și un pământ – nu doar
niște necalificați, ci și niște
lichele fără scrupule, fapt pen-
tru care schimbarea macazului
politic înseamnă pentru
cetățeanul de rând cel mult
temperarea jafului generalizat,
nicidecum curmarea acestuia
prin pedepsirea exemplară a
marilor tâlhari, concomitent cu
confiscarea tuturor averilor
dobândite pe căi nelegiuite! Nu
se face acest lucru (pesemne
că-i nedemocratic ca poporul
să-și recupereze bunurile
șterpelite de megarăufăcătorii
cu relații sus-puse!), deși este
evident pentru oricine că prin
aplicarea corectă și
nepărtinitoare a legii în cazul
atâtor venituri ilicite de la noi
(avem ca model curajul și fer-
mitatea cu care domnitorul Al.
Ioan Cuza și-a promovat
Legea secularizării averilor
mănăstirești), nu numai că s-ar
instaura ordinea și disciplina în
țară, dar statul ar scăpa de da-
toria externă și grosul românilor
de sărăcie. Atâta doar că atunci
când în joc sunt interesele
făcătorilor de legi și dreptate
(„Legile sunt făcute de hoți pen-

tru hoți”, susținea cândva cu
tărie Băsescu), cum ar fi lefurile
și indemnizațiile lor nemeritate,
politrucii acționează în
procedură de urgență, o soli-
daritate mai ceva ca mon-
struoasa coaliție dintre liberali și
conservatori, care în miez de
noapte l-a izgonit de pe tron și
din țară pe preavrednicul dom-
nitor Cuza. Dar iată o altă
dovadă de jigodism din partea
pestrițului și mătăhălosului nos-
tru Parlament. Deși aleșii știu
prea bine că alocația de stat
pentru copii este de-a dreptul
ridicolă – doar 42 de lei (9,4
euro), de altminteri una din
cauzele pentru care de ani buni
sporul natural al românilor este
negativ (numărul decedaților îl
depășește pe al noilor născuți),
și deși s-a pledat din răsputeri
pentru majorarea alocației cu
încă doi euro, doar doi euro
pentru ca populația de mâine a
României să nu scadă prin
îmbătrânire, totuși, ipochimenii
din forul legislativ suprem al
țării, invocând lipsa resurselor
pentru acest act profund uman-
itar, au refuzat majorarea
alocațiilor cu mai puțin de 9 lei,
în schimb au votat în procedură
de urgență majorarea lefurilor
pentru ortacii lor din teritoriu:
primari, viceprimari, președinți
și vicepreședinți de consilii
județene! Nu-i greu de priceput
cărui fapt se datorează această
preferință: Anul viitor este un an
electoral (europarlamentarele și
prezidențialele). Ori dacă nu ai
oameni de nădejde la orașe și
sate, ceea ce înseamnă bine
plătiți din banii contribuabilor
prin vrerea celor mai de frunte
bugetofagi ai țării, mai poți să
veghezi la propășirea partidelor
și a tuturor căpușelor în dauna
grosului cetățenilor?!
„Așa că, deși aleșii locali au le-
furi bunicele și venituri imposi-
bil de contabilizat (că, de,
oamenii se descurcă cum pot
prin licitații măsluite și alte
cele), deși știe o lume întreagă

că dispariția postului de vicepri-
mar ar fi resimțită și regretată
doar de cel în cauză și deși la
fel de bine se știe că cei 42 de
lei nu ajung nici măcar pentru
pâinea consumată de un copil
într-o lună, darămite atâtea al-
tele pentru trai și școală, totuși,
acum când are mai mare
nevoie de ajutor, el este lăsat
de lichelele cârmuitoare în
seama lui Dumnezeu și a
sărmanilor părinți, urmând ca la
majorat să fie înhățat de par-
tide, care vor ști cum să-i
cumpere sau, după caz, să-i
fure votul prin minciuni bine
ticluite. Și încă ceva. Este
cineva atât de naiv încât să
creadă că bunele intenții ale
politrucilor care se declară ad-
versarii proiectului de la Roșia
Montana sunt generate de grija
lor părintească (sic!) față de
această țară și locuitorii ei,
când faptele ni-i înfățișează așa
cum sunt în realitate, iar nu
cum încearcă să se prezinte
prin vorbe meșteșugite: Niște
șpăgari ordinari, dispuși în orice
moment să facă sluj în fața
autorității garantată de influență
și avere?! Nu, salvarea
României n-are cum să vină de
la aceste jalnice caricaturi ce se
cred bărbați de stat. Ea este vie
și activă doar în inimile și
voințele înfrățite ale zecilor de
mii de protestatari din țară și
străinătate, căci numai ei
apără, fără a urmări vreun
câștig material, dreptul la
existență al Roșiei Montane și
la viață sănătoasă a locuitorilor
din zonă, ferm convinși că
numai astfel pot fi retezate
ghearele tuturor jecmănitorilor
din țară și din afara ei și că tot
pe această cale România va fi
ferită de catastrofele care cu
necesitate urmează după
creerea unui atare nefericit
precedent.

●


