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„Nimic mai uşor decât 

a vorbi savant şi a nu spune

nimic.” 

- T. Maiorescu
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„Dinozaurii” propagandei... de aur!„Dinozaurii” propagandei... de aur!

Cezar 
Adonis Mihalache

SS-au trezit „dinozau-
rii”! S-au scuturat în hainele
lor croite strâmb, ştergându-
şi gulerul politic de cefele de
„personalităţi”, de s-a crăpat
în dungă limba de lemn, apoi
s-au strâns în haită să apere,
nu ţara, ci interesele celor ce
vor să ne vandalizeze.

Şi oare cât de înda-
torat altor cauze trebuie să fie
un academician, şi istoric pe
deasupra, pentru a lua în
derâdere vestigiile milenare
doar pentru a demonstra că
Roşia Montană poate fi rasă
din temelii? Din temelia
aşezării sale, cu tot cu istoria,
cultura şi artefecatele pentru
care alţii ar da bani să le aibă
în ţara lor. Căci, asta a făcut
Răzvan Theodorescu în clipa
în care, şi nu este întâia oară
când „academicianul” (mai
mult al huzurului „revoluţiei”,
unde i-a dat un os de ros de
vreo două cincinale Ion Ili-
escu, decât al stiinței istori-
ografice) a luat peste picior
filoanele noastre de
românism doar pentru a spri-
jini veneticii în acţiunea lor de
devalizare a ţării. De jaf al
bogăţiilor şi tezaurelor din
care să capete şi feluriţii
noştri „iuda” partea lor de
„arginţi”.

Iar comanda pe care
pare a o duce acum 
la împlinire academicianul
Theodorescu se rezumă
practic la desconsiderarea
culturală a valorii de patrimo-
niu universal al Roşiei Mon-
tane. Al acelei valorii
universale care ar putea fi ul-
tima linie de apărare în faţa
dinamitării vestigiilor Apuse-
nilor. Acolo unde, pentru un
pumn de arginţi, astfel de oa-
meni „de cultură” sunt în
stare să sfarâme chiar ei sub
tocul pantofilor de
pseudoaristrocraţi intelectu-
alii relicvele existente. Ba,
pentru a demonstra că situl
Roșia Montană este lipsit de
orice valoare istorică, ar da şi
cu tânăcopul doar-doar ar re-
zolva mai repede și
„descărcarea” arheologică a
zonei! Or, grotescul în care s-
a plasat Răzvan Theodor-
escu este cu atât mai
cutremurător când citeşti iro-
nia dintre vorbele lui. Căci, nu
poţi să nu te întrebi: oare aşa
reacţionează un om de
cultură? Ieşind public şi
lătrând că includerea Roşiei
Montane în patrimoniul UN-
ESCO ar fi „una dintre cele
mai mari prostii”?! Ba ne
facem şi de râs cu o aseme-

nea solicitare (pesemne,
după gândirea-i cam
alogenă, suntem penibili ori
de cate ori cerem să ni se re-
specte însăși Istoria)...

Astfel, pentru acade-
micianul Theodorescu ar fi un
adevărat gest de pângărire
includerea unor „ruine” în pat-
rimoniul UNESCO. Mai bine
le lăsăm să se năruie, ba,
dăm şi o mână de ajutor la
demolarea lor cu sute de
tone de dinamită! Drept ur-
mare, „râdeţi şi mergeţi mai
departe” le-a spus academi-
cianul membrilor comisiei
parlamentare, căci, personal,
el este „optimist în legătură
cu ce se va face la Roşia
Montană”. La fel de opimist,
şi îndatorat, precum şeful lui
de institut, „Institutul
revoluţiei”, sinecura acestor
dinozauri carte vin acum să
ne spună ce să păstrăm din
istoria noastră şi ce să
demolăm pentru a face loc
veneticilor.

De altfel, şi pe Ion Ili-
escu pare că l-a umflat râsul
când a auzit de cererile
„golanilor” care apără Roşia
Montană. Numai că acesta,
nu atât de „îndatorat” cât mai
ales de ranchiunos, nu s-a
lăsat cu una cu două. Iar 
dacă Răzvan Theodorescu 
a avut drept 
sarcină („revoluționară”)
desființarea importanţei cul-
turale a Roşiei Montane, „nea
Nelu”, chimistul „de la ape”,
personaj scăldat în alambicul
alchimistului sovieto-democ-
rat (cu reuşita transformări
„roşului” în laurii democraţiei
şi resublimarea fenomenului,
prin ucenicii politici, înapoi
spre staza socialistă), a anal-
izat o altă „prostie”. Aceea a
descoperiri de către
specialiştii români a unei
metode alternative de ex-
ploatare, evident fără cianuri.

Specialişti care, doar
pentru faptul că au îndrăznit
a sugera că există soluţii la
„supa” cianurică, au şi fost
catalogaţi de către fostul
preşedinte drept „neserioşi”.
Păi, cum să le spună „experţi”
dacă nu au trecut pe la
Moscova?! Că da, tot ce 
e cercetare românească
reprezintă o chestiune
neserioasă câtă vreme nu
are apostila „Lomonosov”-
ului, cercetătorii de la Baia
Mare, care au realizat în lab-
orator o posibilă alternativă
de exploatare, fiind, cum alt-
fel?!, nişte bieți cârlani ai
chimiei care se joacă şi ei cu
eprubetele. Iar lucrurile ar tre-
bui studiate de „oameni care
ştiu carte” spune cu năduf
„nea Nelu”. Căci, „noi trebuie

să încurajăm activităţile eco-
nomice (...) valorificarea
resurselor”. Și cam așa și e:
din Decembrie 1989 se tot
„valorifică” resursele tarii; în
favoarea hoţilor crescuti sub
aripa FSN-ului!

Iar din toată această
ecuaţie a detractării, de la
cea a importanţei culturale,
prin Răzvan Theodorescu, la
cea alternativelor chimice,
prin alchimistul politic şi
chimist de renume în
postepoca de aur, Ion Iliescu,
nu putea lipsi nici o „analiză”
a necesităţii economice pen-
tru ţară din partea
preşedintelui academiei,
Ionel Haiduc, pentru care,
pentru un „interes economic”
(dar al cui, domnule Haiduc,
nu cumva al „haiducilor” care
ne devalizează ţara?!) merită
să „mai sacrifici un pic şi din
mediu”. În fond, cam asta au
făcut toţi guvernanţii vreme
de 24 de ani; au tot sacrificat
câte un pic din binele nostru
pentru fiecare argint primit de
la venetici! Şi atunci, de ce să
se oprească tocmai acum,
nu?!

Acestea sunt opiniile
unor „mamuţi” istorici, politici
şi culturali, coborâţi (dar nu
ad-hoc!) din fragila vitrină a
drepturilor noastre pentru a
răspândi aceeaşi gândire de
lut. Un Ion Iliescu care tocmai
ce pare a fi scuturat paltonul
cu molii al tătucului Lenin,
apărând interesele unor per-
sonaje care, recunoscătoare
la vremea cuvenită, îl vor
aşeza într-un mauseleu cu
inserţii de aur, un Răzvan
Theodorescu, om „de cultură”
care s-a mai compromis de
câteva ori prin „aprecerile” la
adresa noastră, şi un şef de
academie care emite opinii
contrare „agorei”... Poate nu
atât din convingere, ci din
obligaţie faţă de colaborarea
„academică” cu fundaţia lui
Soros prin „centrul de infor-
mare” deschis la Roşia
Montană în 2007...

Oricum, de remarcat
rotirea cadrelor în acest pro-
ces de manipulare: acade-
micianul Haiduc, licenţiat în
chimie, vorbeşte despre
benficiile economice, iar Ion
Iliescu, licenţiat „în ape” (tul-
buri), face analize chimice...

Cine urmează?!

●

Din nou Justiţia!Din nou Justiţia!

Iulian
Chivu

SS-ar părea că Justiţia
este o problemă a latinităţii, toc-
mai a ei, căreia îi datorăm Drep-
tul roman, iar la noi a ajuns, prin
descendenţă, în toată splen-
doarea contradicţiilor cu care
continuă să se confrunte. Sine
Justitia, nula libertas, spuneau
romanii plătind pentru a aşeza
lucrurile în principiu un îndelun-
gat tribut ce de multe ori i-a
atins până şi pe împăraţii lor.
Astfel, numărăm aproximativ
200 de împăraţi cu sânge latin
la Roma, în Imperiul Roman de
Apus, în Imperiul Galic, în Im-
periul Illyrian precum şi în Brita-
nia, din care doar 61 au murit de
moarte buna, fiindcă din ceilaţi
139 doar patru au murit de
boală, șase au abdicat, șapte s-
au sinucis, nouă au fost ucişi în
luptă, iar restul au fost ucisi prin
sentinţă, fie de proprii ostaşi, fie
în Senat, prin complot.

Contradicţiile puterii au
oscilat în timp în jurul principiu-
lui de drept sau cu demagogie,
sau din nevoia organică de
cenzură externă a ei, delegată
frecvent Justiţiei ca atare.
Justiţie independentă este cel
mult o ipocrizie şi nu poate fi un
concept, fiindcă oricum altfel
decât Justiție pur și simplu nu e
posibil decât cu încălcarea
drepturilor și libertăților unora
sau altora, ceea ce nu mai este
Justiție. Și dacă noi vorbim cu
multă ardoare despre o Justiție
independentă, înseamnă că
recunoaștem tacit ingerințele
celorlalte puteri în această
instituție fără care nu se poate
vorbi despre un stat de drept. În
ciuda rapoartelor MCV care tot
atrag atenţia noii puteri de la
Bucureşti, mai ales după lovi-
tura de stat din vara lui 2012,
românul ar fi fost tentat să
creadă că totuşi are o Justiţie
autentică din moment ce Adrian
Năstase a fost nevoit să-şi facă
penitenţa dincolo de gratii, şi ca
el un Gigi Becali, apoi ajunge
aproape de o sentinţă similară şi
Dan Voiculescu, mulţi alţi
potenţaţi fiind în curs de cerc-
etare.

Că această stare de
fapt nu convine unora e tot mai
vizibil, fiindcă Justiţia a ajuns
tocmai unde doare mai tare;
ameninţările ei planează şi dea-
supra altor capete aureolate
politic. Dacă Victor Ponta nu şi-
ar fi spus cu subtilă satisfacţie
punctul de vedere legat de
schimbarea  „băsistului” Lucian
Papici de la Parchetul DNA,
poate că acest fapt ar fi trecut
ca unul firesc, justificat de expi-
rarea mandatului, mai ales că
procurorul general Nițu „nu e un
om care să facă schimbări de la
o zi la alta”, cum remarca Traian
Băsescu. La noi, însă, impreviz-
ibilul se poate produce precum

cutremurele de la Galați; în chip
neașteptat, s-au inflamat tensi-
unile în USL și în loc să se rupă
pactul de coabitare (!)
președinte-premier, se va rupe
alianța PNL-PSD, dacă luăm în
serios poziția și declarațiile lui
Crin Antonescu, de vineri.
„Ponta a vorbit în numele
procurorului general”, spunea
Crin Antonescu, ceea ce este
inacceptabil. Concluzia: „Ponta
a pus țara într-o situație
jenantă!”, ca să cităm aceeași
sursă. Dar nu este pentru prima
oara, din câte se știe.

Lovitura de stat din vara
lui 2012, atacurile explicite la
Curtea Constituțională, prelu-
area la Guvern a Monitorului
Oficial, nesocotirea instituției
Președintelui, suspendarea
acestuia, referendumul vorbesc
despre o viziune cel puțin
originală legată de instituțiile
statului și de principiile funda-
mentale ale acestora. Neîn-
doielnic că în orice stat cu o
civilizație politică maturizată
premierul nu numai că nu ar
comite astfel de acțiuni și nu a
face astfel de declarații, ci ar tre-
bui să își dea demisia neîn-
târziat și necondiționat dacă le-a
comis. Victor Ponta nu o va face
nici după ce a fost admonestat
inclusiv de Ion Iliescu. Nu a
făcut-o el nici în legătură cu pla-
giatul din teza de doctorat, nu o
va face nici acum. Până unde
va ajunge însă premierul
României, girat de majoritatea
parlamentară de la București?
Ce riscă Victor Ponta cu
inabilitățile lui diplomatice, cu
nepriceperea lui, dar mai ales
cu lipsa lui de curaj decizional?
Se pare că ruperea USL nu îl
afectează fiindcă, probabil, a
conturat o altă alternativă, poate
chiar cu același Dan Voiculescu
şi cu racolări de ocazie, iar lib-
eralii pot fi scoși din calcul şi
Crin Antonescu va fi înlăturat cu
destulă ușurință din competiția
pentru prezidențialele lui 2014.

Or, dacă viața politică
de pe Dâmbovița rămâne
mereu tulbure și nu conturează
niciun orizont promițător pentru
românii ‒ ceea ce este strict
problema lor, imaginea
României este tot mai afectată
în U.E.  Sau poate că tocmai o
îndepărtare de țările Uniunii  se
dorește, ceea ce nu ar trebui să
ne surprindă dacă judecăm
după alte gesturi și declarații
precedente, rectificate mai apoi
prin ipocrite declarații de
bunăvoință. Eșuarea guvernării
USL se conturează tot mai clar,
dar forțele de dreapta nu
reușesc să se coaguleze într-o
opoziție destul de
convingătoare. Haosul care s-ar
instaura în aceste circumstanțe
ar arunca țara într-o criză
prelungită nemeritat, ale cărei
costuri sunt greu de cuantificat,
dar si mai greu de suportat.

●
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Crimele împotriva umanității nu se prescriu!Crimele împotriva umanității nu se prescriu!

Nicolae
Balint

ÎÎn punctul numit Sus-
cut, din raza localității
Cămărașu (Cluj), în apropiere
de Sărmașu-Mureș, existau
două gropi comune. În ele se
aflau un total de 126 de ca-
davre, dintre care 31 de
bărbați adulți, 52 de femei
adulte și 43 de copii până la
vârsta de 15 ani. Toate vic-
timele erau din localitatea
Sărmașu-Mureș. 

În februarie 1945, o
comisie medico-legală a pro-
cedat la deshumarea ca-
davrelor. Concluzia? Moarte
violentă prin împușcare, iar în
cazul multor copii, moarte
violentă prin asfixiere, aceștia
fiind îngropați de vii.
Vinovații?...

*

O necesară introducere

Trecerea României de partea
forțelor Națiunilor Unite, după
23 august 1944, a determi-
nat armatele germane și
maghiare să treacă la o
puternică ofensivă contra
României pătrunzând în
Câmpia Transilvaniei pe o
adâncime de circa 30-60 de
km, peste linia de frontieră
impusă prin Diktatul de la
Viena. Unități ale armatei și
jandarmeriei maghiare au
ocupat localitățile Sărmașu și
Luduș situate în apropierea
frontierei, care făceau atunci
parte din județul Cluj-Turda.
În localitatea Sărmașu exis-
tau la acea vreme 142 de
evrei, iar în Luduș 575,
localitățile fiind și centre de
plasă. 

Pe data de 5 septem-
brie 1944, localitatea
Sărmașu, din actualul județ
Mureș, a fost ocupată de tru-
pele maghiare, iar două zile
mai târziu a avut loc o
consfătuire secretă care s-a
ținut în localitate, la locuința
farmacistului Varga Iuliu. 

Au luat parte Biro
Jozef, ofițer în rezervă - in-
stalat de autoritățile militare
în funcția de prim-pretor al
plășii Sărmașu - Betegy San-
dor, Wakszman Karoly și
Wakszman Elemer (tată și
fiu), Bethlen Daniel, Kemeny
Bela, Maitelely Istvan, Gall
Jozsef, mari proprietari din
zona respectivă. Pe data de
8 septembrie 1944, a fost
declanșată acțiunea de
arestare și internare a tuturor
evreilor din localitatea
Sărmașu, într-un lagăr im-
provizat pe teritoriul localității,
iar pe 16 septembrie 1944,
cpt. Lancz Laszlo, care se
afla în localitatea Sărmășel,
la trei kilometri de Sărmașu,
a transmis telefonic la com-
pania de jandarmi din
Sărmașu ordinul de a se
trece la executarea evreilor.
Ordinul a fost recepționat de

către telefonista Elisabeta
Păcală, de la oficiul telefonic
Sărmașu, care după eliber-
area localității, a făcut cunos-
cut acest fapt Comisiei de
anchetă. În aceeasi zi, de
dimineață - 16 septembrie
1944 - 20 de evrei apți de
muncă au fost duși de jan-
darmii maghiari la hotarul
localității Cămărașu, pe
dealul numit Suscut, unde au
fost obligați să sape două
gropi mari și adânci. În după-
amiaza zilei respective, cei
126 de evrei aflați în lagărul
improvizat din Sărmașu, au
fost îmbarcați în care cu
tracțiune animală și duși la
locul numit Suscut, iar în
noaptea de 16/17 septem-
brie, au fost executați de jan-
darmii și militarii maghiari.
Corpurile lor au fost apoi în-
gropate în cele două gropi
comune săpate dimineața.

Indiferent de timp și loc,
crima nu se prescrie

Aceleași trupe de ocupație
maghiare, au mai săvârșit un
masacru și la Luduș, după ce
au ajuns în această localitate
începând încă din seara zilei
de 5 septembrie 1944. Pe
baza cercetărilor ulterioare,
s-a putut stabili că între 5-13
septembrie, acestea au
împușcat alți 13 evrei, ale
căror corpuri au putut fi iden-
tificate după eliberarea
localității. Cei asasinați la
Luduș, au fost Polac Mihai,
Polac Vilma și fiicele lor,
Rozalia și Maria, Gluck Iosif
și fiica lui Rozalia, Fred
Mauriciu și Fred Ghizela.
Surorile Haller Sarolta, Haller
Fani și Haller Rozalia,
împreună cu Maria Kopstein
și Izrael Adelca au fost
împușcate în pivnița locuinței
familiei Haller, după ce au
fost siluite. Două dintre
aceste victime au fost asasi-
nate în urma unui denunț
facut de Bartha Elisabeta din
Luduș care, după eliberarea
localității de către trupele
române, a fost condamnata
la cinci ani de închisoare. 

Cercetările împotriva
celor vinovați de masacrul de
la Sărmașu și Luduș, dar și în
cazul altor masacre comise
de trupele de ocupatie
maghiare pe teritoriul Transil-
vaniei, au fost începute în
cursul anului 1945 și final-
izate în 1946. În același an,
1946, ancheta în cazul
masacrului de la Sărmaș fiind
finalizată, Tribunalul Poporu-
lui din Cluj a anunțat
următoarele sentințe: cpt.
Lancz Laszlo, lt. Vecsey, slt.
Halasz, slt. Fekete, plt.maj.
Szabo, plt. Horvath Istvan și
plt. Polgar au fost
condamnați la moarte prin
împușcare, iar soldatul de
jandarmi Panczel Janos, par-
ticipant la masacru, a fost
condamnat la 20 de ani de
muncă silnică. Cetățeanul
Soos Istvan din localitatea

Sărmașu, membru al gărzii
civile maghiare, unul dintre
paznicii lagărului a fost con-
damnat la cinci ani temniță
grea. Tribunalul Poporului din
Cluj a mai judecat și con-
damnat în cursul anului 1946,
un număr de 199 de per-
soane, dintre care 27 din
județul Mureș. Dacă identi-
tatea celor vinovați, precum
și gradul lor de vinovăție s-a
putut stabili, totuși numai o
parte dintre ei au putut fi
arestați. În condițiile create
de sfârșitul războiului cea mai
mare parte dintre aceștia s-
au sustras arestării, reușind
să-și piardă urma în lumea
largă. Dar poate că n-au
reușit să se sustragă din fața
propriei lor conștiințe, la a
cărei judecată, mai devreme
sau mai târziu, au ajuns. A se
vedea, spre exemplu, cazul
farmacistului Iuliu Varga și al
soției sale Ecaterina, ambii
din Sărmaș, care s-au sinucis
pe data de 5 noiembrie 1944
sau al altui autor moral,
locuitorul Kiss Pavel din
Sărmaș, care s-a spânzurat
în timpul cercetarilor. Peste
mai bine de jumatate de
veac, aceeași soartă o va
avea și criminalul de război
Wass Albert, cel care la o
vârstă înaintată, urmărit fiind
probabil de coșmarurile
tinereții sale încărcate, s-a
sinucis.
De luat aminte! Cum au știut
românii să acționeze în
apărarea evreilor și a Transil-
vaniei. În lunile
premergătoare Conferinței de
la Paris, prim-ministrul Un-
gariei, Nagy Ferenc, în frun-
tea unei numeroase delegații
oficiale, a făcut un turneu de
propagandă în Occident și în
SUA, cu scopul evident de a
îmbunătăți șansele Ungariei
la Conferința ce urma să aibă
loc, mai ales în problema
Transilvaniei. 

În timp ce acesta se
afla în Occident, importante
documente privind cele în-
tâmplate în Transilvania în
perioada ocupației maghiare
- inclusiv masacrul împotriva
celor 126 de evrei de la
Sărmașu și a celor 13 de la
Luduș - au fost înmânate de
dr. Kiraly Janos (președinte al
Organizației Foștilor Evrei
Deportați) prin intermediul lui
Aurel Socol, lui Iuliu
Hațieganu. Această acțiune a
fost mediată de Raul Șorban,
cunoscut avocat al timpului și
care ulterior a fost onorat de
statul evreu cu titlul de "drept
între popoare" pentru
acțiunea sa de ajutorare a
evreilor din Transilvania în
perioada 1940-1944. Emi-
nentul profesor, dr. în
medicină Iuliu Hațieganu de
la Universitatea din Cluj, a
reușit pe canale neoficiale să
trimită plicul primit de el, ast-
fel încât să ajungă la Depar-
tamentul de Stat, dar și la un
cunoscut publicist american
de la "Christian Science Mon-

itor", ziaristul Markham.
Materialul a fost pub-

licat în cele mai mari ziare din
SUA, în timp ce primul-min-
istru al Ungariei se afla acolo.
Cererea acestuia de audiență
la Casa Alba a fost refuzată.
Informațiile apărute în presa
americană, concomitent cu
rapoartele care au parvenit
Departamentului de Stat, au
determinat respectivul refuz.
Date fiind condițiile, refuzul
era dealtfel unul cât se poate
de firesc.

Lista condamnaților - crimi-
nali de război - din județul

Mureș:

Subprefecți de județe:

- dr. Marton Zsigmond,
cetățean maghiar, subprefect
al judetului Mures, con-
damnat la închisoare pe
viață, în contumacie;

Primari:
- dr. Majay Ferencz, cetățean
român de naționalitate
maghiară, primar al municipi-
ului Târgu-Mureș, condamnat
la 20 de ani închisoare, în
contumacie;
- dr. Schmidt Emeric,
cetățean român de
naționalitate germană, primar
al orașului Reghin, con-
damnat la zece ani în-
chisoare, acuzatul prezent la
proces;

Ofițeri de jandarmi și de
poliție: 

- col. dr. Pap Janos, cetățean
maghiar, comandant al
circumscripției de jandarmi
nr. X, cu reședința în Târgu-
Mureș, condamnat la moarte,
în contumacie;
- col. Zalantai Janos,
cetățean maghiar, coman-
dant al legiunii de jandarmi
Mureș, condamnat la moarte,
în contumacie;
- lt. de jandarmi Szentpali G.
Kalman, cetățean maghiar,
comandant al sectorului de
jandarmi Reghin, condamnat
la 20 de ani muncă silnică, în
contumacie;
- dr. Bedo Geza, cetățean
maghiar, chestor-șef al
Poliției de Stat Ungare Târgu-
Mureș, condamnat la moarte,
în contumacie;
- Dudas Janos, cetățean
maghiar, șeful Poliției de Stat
Ungare Reghin, condamnat
la muncă silnică pe viață, în
contumacie;

Militari din armata maghiară: 

- general de corp de armată
Kozma Istvan, cetățean
maghiar, comandant al garni-
zoanei Târgu-Mures, con-
damnat la închisoare pe
viață, în contumacie;
- col. Kormeny Geza,
cetățean maghiar, coman-
dant al administrației militare
a municipiului Târgu-Mureș,
condamnat la muncă silnică

pe viață, în contumacie;
- maior Komaromy Geza,
cetățean maghiar, coman-
dant al administrației militare
a orașului Reghin, con-
damnat la 25 de ani în-
chisoare, în contumacie;

Funcționari de stat și partic-
ulari: 

- dr. Henner Ferenc, cetățean
maghiar, prim-notar la
Primăria municipiului Târgu-
Mureș, condamnat la 12 ani
închisoare, în contumacie;
- dr. Javor Erno, cetățean
maghiar, prim-notar la Pre-
fectura județului Mureș, con-
damnat la 12 ani închisoare ;
- Cerdacsics Jeno, cetățean
maghiar, consilier la Primăria
orașului Reghin, condamnat
la zece ani închisoare, în
contumacie ;
- Kugler Gyorgy, cetățean
român de naționalitate
maghiară din Reghin,
funcționar particular, con-
damnat la 15 ani închisoare,
prezent la proces;

Denunțători și provocatori:

- Lax Jozef, cetățean român
de naționalitate evreu, bijutier
în municipiul Târgu-Mureș,
denunțător, condamnat la 3
ani închisoare, acuzatul fiind
prezent la proces ;

Militari germani, SS și
Gestapo:

- maior Schroder, prenume
necunoscut, cetățean ger-
man din formațiunile SS, șef
al secției Gestapo, din Târgu-
Mureș, ca trupă de ocupație
în anul 1944, condamnat la
moarte, în contumacie ;

Poate că instituțiile
statului român, plătite din
bani publici, vor avea
bunăvoința să caute și să
verifice dacă urmași (sau
pretinși urmași) ai celor
declarați criminali de război
au cerut și obținut după 1990
în România, proprietăți. Dacă
da, aceste acte sunt lovite de
nulitate. Pentru simplul motiv
că deciziile sau sentințele
date de instanțele din Româ-
nia acelui timp – fie ele chiar
și Tribunale ale Poporului –
au fost recunoscute de
Comisia Aliată de Control. Ce
ziceți, e un subiect intere-
sant? Lista cu criminali de
război o aveți - în Monitoarele
Oficiale ale României din anii
1945 și 1946 veți mai putea
găsi și alte asemenea liste -
iar un program de calculator
v-ar putea ajuta să vedeți
cine, în ce calitate, în numele
cui și la ce instituție sau
instanță ar fi putut revendica
ceva.... Crimele împotriva
umanității nu se prescriu. Nu
uitați domnilor guvernanți!    

●



4 Tichia de politician

Poporul român este în război cu… poporul român; Poporul român este în război cu… poporul român; 
mă tem că va învinge unguretul…mă tem că va învinge unguretul…

Romeo
Tarhon

TTrăim cu devărat vre-
muri cumplite. 

Țara este zdrobi-
tă, măcinată, fărâmițată…
Vechea, nestrămutabila și
neînduplecabila românitate se
vede astăzi îngenuncheată,
umilită, pustiită, dezbinată,
înfrântă, sărăcită, iobăgită,
spulberată și împrăștiată să
vânture lumea. O lume ostilă,
rapace și vorace care o
înghite, o mistuie, o digeră, o
dejectează… Suntem în război
aproape fără să știm... Un
război al nostru cu noi înșine și
al lumii împotriva noastră.

Diabolicii conducători
ai destinului nostru fără de
noroc și fără de bărbați de stat,
după cel mai umilitor și
împovărător sfert de veac din
întreaga istorie, au hotărât să
închine și să vândă Țara și
Neamul Românesc, precum o
tagmă blestemată de Iude, să
ne sacrifice pe noi și pe
urmașii noștri, cei care ne vor
judeca peste ani și ani și vor
scrie cu dispreț, din urmă, în
cronicile timpurilor viitoare, cât
de lași, cât de trufași, cât de
slabi am fost noi, cei de aici și
de acum și cum, neclintiți din
fotoliul unui confort aparent și
mucegăit, asistăm impasibili la
propria noastră exterminare și
debarasare din istorie în șuturi
și scuipați de la lumea atât de
ostilă nouă, nu datorită nouă, ci
datorită celor care ne
reprezintă, ne administrează,
ne gestionează, ne

controlează, ne trădează, ne
vând, ne stigmatizează: hoard-
elele de băsești, iliești,
constantinești, stolojani,
văcăroi, bombonei, de boci,
victorași, crini și de câți netreb-
nici, mincinoși, hoți, criminali și
slugoi care s-au rotit la puterea
tocmită în spatele ușilor din
palatele în care, prin legi
strâmbe, anti-românești, ne
termină fizic și moral.

Suntem în război dar
nu tragem nici un „glonț”, deși
ar trebui să îi punem la zid pe
toți ceaușeștii care s-au
înmulțit din lindenii comunis-
mului ca păduchii lați și borțoși.
Nici nu apucăm să
conștientizăm că noi, cei în
viață, ca și cei ce ne vor urma
și se vor rușina de noi cei de
acum, suntem cu toții victime
ale acestei nenorociri istorice
care s-a abătut asupra
românității: destrămarea prin
intoxicare, manipulare,
învrăjbire, dihonie, ură, invidie,
dezbinare, desolidari-
zare, dezumanizare,
dezromânizare…!

Și asta în vreme ce
unguretul secuiesc și nesecui-
esc amenință cu solidarizarea
și mobilizarea a peste 150.000
de ne-români la „Marele marş
al secuilor“ pentru autonomia
unui ținut secuiesc inventat; în
vreme ce președintele român
se războiește cu premierul
român, parlamentul român cu
executivul român, executivul
român cu justiția română și tot
ce este românesc cu tot ce
este românesc; în vreme ce
proiectul dement ”Roșia Mon-
tana” a rupt țara în două, de la

Executiv și Legislativ până la
ultima familie de pensionari; în
vreme ce ”maidaneziada” a is-
terizat și a spart în două
populația, pro- sau contra-eu-
tanasierii bietelor animale
reziduale omului; în vreme ce
proiectele hoțești și criminale
de exploatare a gazelor de șist
pe șest a fracturat aritocrația și
plebea în două; în vreme ce,
năuci, surzi, orbi și nesimțitori,
românii nici nu au aflat că afac-
erile de extragere a uraniului în
exploatări din judetul Neamț și
din alte zone au primit girul dis-
cret al stăpânitorilor statului,
urmânde să declanșeze deza-
stre ecologice și economice de
mult mai  mari proporții decât
cele de la Roșia Montana,
folosită ca paravan; în vreme
ce se pune la mezat, la fel de
departe de ochii și așa
adormiți, sedați, ai opiniei pub-
lice, afacerea dezastruoasă de
exploatare a țițeiului ordinar și
toxic pentru mediu, faună, floră
și om din nisipurile bitumi-
noase; în vreme ce zonele de
lângă Galați se zgâlție cu mag-
nitudini alarmante din cauze
”misterioase”, fiindcă se
păstrează conspirativ secretul
acestor fenomene provocate,
prin care parcă se încearcă să
fie trezit din somn monstrul
seismic din Vrancea, alt furni-
zor cilcic de moarte în masă și
de sinistre epocale; în vreme
ce codul silvic și codul rutier au
fost programate să vină simul-
tan ca două blesteme
înfricoșătoare peste pachetul
de măsuri inumane care
legitimizează genocidul prin
sisitemul sanitar transformat în

mașină de împuținare a
românilor; în vreme ce cos-
turile și așa insuportabile la
utilități, alimente, medica-
mente, transport și alte servicii
și bunuri cresc amețitor
subțiind până la ridicol slaba
puterea de cumpărare din ven-
iturile înțepenite, diminuate sau
spulberate.

Și totuși, mai pâlpâie o
speranță: aceea că tinerii care,
duminică de duminică,
mărșăluiesc pe arterele capi-
talei și ale altor orașe, în
număr, ce e drept, penibil de
mic în raport cu cei 150.000 de
fanatici unguri tolerați de amar
de secole în casa noastră,
alminteri atât de inimoși și de
deciși, dar atât de fragili fără
sprijinul intelectualilor de
marcă, al notorietăților cu greu-
tate pentru a izbuti să in-
timideze cumva odioasa tagmă
de politruci uzurpatori de
Neam și Țară, vor reuși să vă
clintească din casă și pe voi,
adulții sănătoși la trup și minte,
să vă determine să vă alăturați
miilor de români care au
înțeles că nu mai există altă
cale de salvare decât UNI-
TATEA DE SPIRIT ÎN LUPTA
PENTRU SFÂNTA ȚARĂ!

Este momentul istoric
pentru mobilizare generală!
Este momentul când ar trebui
să repornim de la punctul zero,
ca și cum marea păcăleală din
decembrie 1989 și până acum
nu a fost decât un coșmar, un
experiment al unor demenți, să
o luăm de la capăt din acel mo-
ment teribil de entuziasm, de
solidaritate, de mobilizare
totală în care am fi putut să ne

croim o altă soartă dacă
securiștii, nomenclaturiștii și
fripturiștii de atunci și de acum,
aflați printre noi, în travesti, sau
la vedere cu tupeu, chiar și pe
rețelele de socializare, nu ne-
ar fi mințit, divizat și manipulat
atât de fatal, ceea ce pățim azi
la cotele pierzaniei.

Manifestațiile copiilor
de azi sunt punctul de flagrație
pentru adevărata luptă de
stradă, similar manifestațiilor
copiilor de atunci, din 89, între
care mulți suntem cărunți,
blazați și înfrânți... Copiii de
acum sunt sclipitori, au înțeles
că nu violența, ci inteligența,
insistența și numărul copleșitor
al românilor în stradă ne mai
pot salva. Dar au nevoie și de
noi, cei inerți și sceptici, așa
cum și noi avem nevoie de
acești copii minunați. Prin ei
mai avem o șansă, ei sunt
șansa noastră, șansa
României noastre!

Voi striga și eu, cât voi
putea de tare, la poarta
conștiinței naționale, să veniți
cât mai mulți să ne salvăm
Țara până nu se prăvălește în
prăpastia istoriei cu tot cu noi
și cu cei ai noștri care au drep-
tul la un viitor românesc. Nu
mai stați deoparte în vreme ce
se moare, se distruge, se
conspiră, se disperă, se
înstrăinează Țara și Români-
tatea sub ochii noștri! Poporul
român este în război pe viață și
pe moarte cu... poporul român.

Prin voința și prin forța
noastră să impunem grabnic
pacea și bunăstarea seculară!!

●

Mușamalizarea fraudei de la Roşia MontanăMușamalizarea fraudei de la Roşia Montană

Vasile I.
Zărnescu

ÎÎntr-un interviu cura-
jos, referindu-se la „asasinii
economici“ ai Roşiei Montane,
d-l procuror militar colonel (r.)
Gheorghe Oancea afirmă, „că
Roşia Montană este (…) o
afacere veroasă“, „construită
pe laşitatea noastră, a
românilor“. Faptul că, în mod
evident, nu este vorba de
„laşitatea noastră, a românilor“,
ci că este o extrapolare ilicită,
precum şi o exagerare şi o
regretabilă eroare de expri-
mare comisă în fuga
conversaţiei, o atestă
contradicţia cu susţinerea sa
iniţială: „Oamenii sunt
dezinformaţi de multe ori“.

Oamenii – adică
opinia publică, în genere – sunt
dezinformaţi prin chiar acţiunile
guvernanţilor trădători, care au
vîndut şi vînd tot: pămîntul,
resursele solului şi subsolului,
averea mobilă şi imobilă pe
care poporul român a con-
struit-o, cu mari sacrificii, din
1945 pînă acum. Aceşti
guvernanţi trădători, de la
retrovoluţia din decembrie
1989 pînă acum, nu au avut
decît o singură preocupare: să
se îmbogăţească ei şi nea-
murile lor, împreună cu acoliţii
cu care formează, 

împreună, ceea ce 
am denumit cleptocraţia
postdecembristă .

Elocvent, în acest
sens, este muşamalizarea, pe
de o parte, de către D.N.A. a
dosarului „Roşia Montană“, în
4 octombrie 2010. Iată cum de-
scriu ziariştii Adina Anghe-
lescu-Stancu şi Răzvan
Savaliuc, de la Lumea Justiţiei
– pe care eu o scriu Ju$tiţi€i –
muşamalizarea dosarului in-
strumentat, iniţial, de d-l
procuror militar colonel (r.)
Gheorghe Oancea: «Este
vorba de „Dosarul Roşia
Montană“. De nouă ani, acest
dosar, deschis în 2001, a fost
minge de ping-pong între par-
chete, plecând de la Parchetul
General spre D.N.A., via Par-
chetul Curţii Militare de Apel
Alba Iulia, Parchetul Tribunalu-
lui Bucureşti, Parchetul Curţii
de Apel Bucureşti, Parchetul
Curţii Militare de Apel, iarăşi
Parchetul Înaltei Curţi, P.N.A.
(actual D.N.A.), apoi Direcţia
de Investigare a Fraudelor-
I.G.P., Direcţia Cercetări Pe-
nale, Parchetul Judecătoriei
Deva, D.I.I.C.O.T., Secţia de
urmărire penală şi
Criminalistică din Parchetul
General, D.N.A., iarăşi Par-
chetul Înaltei Curţi şi, într-un
final apoteotic, la D.N.A. Un
traseu complet, o cauză
tergiversată din interese pe

care toată lumea le poate
bănui». Ei, nu „toată lumea“,
căci foarte puţini ştiu cîte ceva
despre escrocheria numită
Roşia Montană, dar e bine să
afle cît mai multă lume, inclu-
siv cei care protestează contra
acestei escrocherii şi, cum zis-
ese, la Antena 3, actorul Florin
Zamfirescu, „să pună mîna pe
bîtă!“ Simptomatic este că, de
cînd a rostit aceste cuvinte
bine simţite, postul tv Antena 3
nu l-a mai chemat la vreo emi-
siune.

Pe de altă parte, este
muşamalizarea de către
M.Ap.N. a trădării maiorului
care a vîndut secretele despre
perimetrul aurifer de la Roşia
Montană (precum şi a
celorlalţi, care au vîndut
asemenea informaţii strategice
strict secrete) şi a ajuns direc-
tor la R.M.G.C.! Individul tre-
buie împuşcat chiar acum,
chiar dacă s-a abrogat
pedeapsa cu moartea. În fond,
conspiratorii loviturii de stat din
decembrie 1989 tocmai de
aceea au abrogat pedeapsa cu
moartea, ca să se pună ei la
adăpost pentru jefuirea Patri-
moniului Naţional, pe care
aveau de gînd să o facă! De
aceea, aşa cum am mai spus,
toţi conspiratorii retrovoluţiei şi
profitorii acesteia trebuie
exterminaţi în iminenta
revoluţie autentică a românilor.

Întrucît gradul meu de colonel
(r.) îmi permite să comand un
regiment, solicit viitorilor
conducători ai proximei
revoluţii a românilor să mă
numească la comanda regi-
mentului de execuţie, fiindcă
doar un pluton de execuţie, ca
la Târgovişte, în 25 decembrie
1989, ar fi insuficient: sunt prea
mulţi cei care trebuie împuşcaţi
şi e necesar cel puţin un regi-
ment! Referitor la cazul Roşia
Montană, directorul S.R.I., am-
basadorul George Maior a afir-
mat că S.R.I. a transmis
decidenţilor circa 500 de
informaţii. Trebuie somat să
facă o statistică repartizată pe
intervale de timp, pe instituţiile
cărora li s-a transmis, pe tipul
de reacţii ale respectivelor
instituţii şi să comunice
măsurile luate de acestea.
Scuza pe care George Maior a
mai formulat-o, cum că „S.R.I.
doar informează“ nu mai ţine!
Aşa cum am mai precizat, con-
form legilor sale de
funcţionare, S.R.I. are menirea
să prevină ameninţările la
adresa siguranţei naţionale,
deci să le depisteze in nuce, să
le anticipeze şi să le con-
tracareze, să evite producerea
lor!

În plus faţă de
precizările d-lui avocat Gheo-
rghe Piperea, care arătase, în
25 iulie 2011, că „RMGC nu

mai există de drept din decem-
brie 2009“, dezvăluirile d-lui
procuror militar colonel (r.)
Gheorghe Oancea aduc în
prim plan nume noi, despre
care cetăţenii ţării – care, în to-
talitatea lor, constituie su-
veranitatea României – nu au
ştiut de ei sau, în mod cert, nu
au ştiut că sunt implicaţi în es-
crocheria de la Roşia Montană.

Această escrocherie
este apărată, acum, de pangli-
cari ca ministrul-jurist Dan
Şova – a cărui mamă vitregă
este avocata firmei-escroace
R.M.G.C. –, ca prim-ministrul-
jurist Victor Ponta – care, în
mod absolut neîntemeiat,
ameninţă România cu plata
unor despăgubiri de patru mil-
iarde de dolari către R.M.G.C.,
deşi R.M.G.C. încă nu formu-
lase această ameninţare şi
deşi R.M.G.C. a mai pierdut un
proces cu statul român în
această cauză –, sau ca
preşedintele Traian Băsescu,
care, în fond, apără R.M.G.C.
„în doi peri“ pentru că vrea să
fie „neutru“ – cum s-a exprimat
recent –, deşi, pînă acum,
făcuse lobby în favoarea aces-
tor fraudatori (citeşte: hoţi),
supranumiţi, şi ei, „băieţii
deştepţi ai aurului românesc.

●
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„Fracturarea” liberală prin cumulul fisurilor politice„Fracturarea” liberală prin cumulul fisurilor politice

Cezar 
A. Mihalache

SSă afirmi public, ca
şef al liberalilor, inclusiv al
miniştrilor liberali, că nu ai
avut habar de modificarea
codului insolvenţei, nu dă
prea bine! Chiar dacă „re-
vizuirile” nu au plecat direct
de la miniştri PNL, de la acei
„liberali” pe ecusonul de par-
tid, dar nu și în deciziile lor de
miniştri pro„socialişti”...

De aceea, deşi ar fi
vrut să pară o distanţare faţă
de noua vendetă a lui Victor
Pepelea Ponta, acum îm-
potriva trusturilor media care
nu i se aşează la picioare, și
nu ultima, dar în mod cert cea
mai răuvoitoare şi
ranchiunoasă de până acum,
Crin Antonescu nu a reuşit să
se desprindă în mod credibil
de acţiunile copreşedintelui
USL. Iar iluzoriul joc de-a
„poliţistul bun” versus
„poliţistul rău” pe care îl
joacă, mai mult de la o zi la
alta, decât raportat la eveni-
mente, nu i-a fost de nici un
folos. Dimpotrivă, candidatul
tot mai nejucător la funcţia
supremă a dat un mesaj prin
care a expus PNL ca o
structură oficial fracturată.
Fracturată între liberalii
„buni”, parlamentarii şi alte
voci publice neimplicate în
jocul Executivului, şi liberalii
„răi”, recte, cei cu funcţii de
miniştri în guvernul lui Ponta.

Practic, Antonescu a
dat semnalul separării apelor
în partid, izolând parte din
formaţiune, fie ea şi destul de
mică dacă ne gandim ca
însumează doar liberalii

miniştri (eventual, şi
„subordonaţii” acestora, de
aceaşi culoare, de prin minis-
tere). Căci, în loc să iasă şi să
îşi asume acţiunile miniştrilor
liberali, Antonescu s-a spălat
pe mâini, aruncând respons-
abilitatea deciziilor şi
acţiunilor acestora strict în
sarcina lor de miniştri (care
reflectă clar direcţia impusă
de premierul Ponta!). Şi nu
este întâia oară când se
întâmplă așa, astfel de
neasumări, care desprind lib-
eralul ministru de restul
formaţiunii sale (cedându-l
practic structurii executive)
regăsindu-se şi în cazul altor
decizii dubioase, precum
codul rutier, acțiuni în care
miniştri par mai devotaţi
sarcinilor primite de la pre-
mier decât intereselor de par-
tid.

Desigur, nu ne-am fi
aşteptat ca Antonescu să
retragă sprijinul politic pentru
miniştri care, prin deciziile lor
tot mai „socialiste”, par a fi
uitat că sunt liberali, iar prin
acţiunile lor aduc atingere
PNL-ului. Dar măcar o
săpunire publică a acelora
care, prin felul de a gândi
ordonanţe şi legi, şi a forţa
impunerea lor, s-au colorat
cameleonic în socialişti mai
socialişti parcă chiar şi decât
miniştri PSD, se impunea.
Alminteri, ULS ar trebui să-şi
rescrie acronimul ca Uniune
Socialistă... Iar miniştri liber-
ali au intrat atât de bine în
rolurile trasate de Victor
Ponta încât ar putea foarte
bine să se mute cu tot cu
bagaje în PSD, Ponta putând
să le devină, oficial, nu doar
şef pe linia funcţiei ministeri-

ale, ci şi pe cea politică.
În fapt, tocmai prin

discursul său mult prea
îngăduitor faţă de acţiunile
anti-liberale ale miniştrilor
PNL, Crin Antonescu
grăbeşte o asemenea sepa-
rare... Şi numai de o frac-
tureare nu are nevoie acum
PNL, formaţiune care are
încă de plătit pentru
dejamăgirea pe care a pro-
dus-o propriului electorat prin
alierea cu „socialiştii”.

Dar poate că exact la
asta este gata să renunțe
Crin Antonescu: sacrificarea
miniştrilor pe care îi are în
cazul în care va reuși să-l de-
termine pe Victor Ponta să
scoată PNL de la guvernare.
Doar așa, ulterior, liberalii
„buni” (adică un PNL curăţat
de miniştri lăsaţi pradă
războiului politic) se vor putea
distanța de răul pe care îl pro-
duce ţării Victor Ponta și vor
avea șansa de a-și recupera
capitalul electoral. Mai ales
că este parcă tot mai
evidentă tentaţia lui Crin An-
tonescu de a candida la
Preşedinţie din partea PNL
(și tot mai probabil în
competiţie cu propriul candi-
dat al PSD la Cotroceni, Vic-
tor Ponta!).

Din păcate, este un
joc riscant, Crin Antonescu
dând apă la moară anumitor
grupări din PNL.... Şi nu este
cea mai bună ideea să dai
public de înţeles că eşti gata
să sacrifici o parte din partid
(doar acum insignefiantă, dar
oare ce se va întâmpla dacă
liberalilor „răi”, recte actualii
miniştri, li se vor adăuga şi
vocile făţiş anti-antone-
sciene?!) doar pentru a salva

şi repoziţiona imaginea de
candidat PNL. Căci revolta
din propriul partid s-ar putea
dovedi mai năucitoare decât
nemulţumirea unor miniştri
ventual puşi la zid ori, în ex-
tremis, rămaşi fără sprijinul
politic din cauza conduite
prea presediste...

Pe de altă parte,
poate că şeful PNL a fost sin-
cer (!) şi chiar nu a ştiut de
matrapazlâcurile care erau
puse la cale prin codul
insolvenţei. Dar nu ar fi tre-
buit să o spună public! Pen-
tru că el nu este doar şef al
PNL-ului, ci şi şef pe linie de
partid al ministrilor încă liber-
ali. Or, neştiind nimic despre
codul insolvenţei (sau despre
cel „rutier”, în forma lui de la
prima „strigare”) înseamnă că
deja, prin izolarea lui faţă de
informaţile guvernamentale
de care ar trebui să benefi-
cieze în calitate de
copreședinte USL, parte din
liberali se grupează, prin in-
termediul miniştrilor liberali,
împotriva lui.

Şi atunci nu ar fi
deloc surprinzător ca, înainte
să vedem PNL-ul rupt în
două din cauza unei fracţiuni
care să plece spre PDL ori
spre polul mişcărilor de
dreapta (teoria clasică, dar
parcă tot mai evident o
simplă generatoare de fum)
să asistăm la ruperea PNL-
ului între cei gata să treacă,
pentru a-şi menţine funcţiile
de miniştri, în barca PSD-ului
şi liberalii fideli formațiunii
(dar nu neapărat şi lui Crin
Antonescu). Evident, cele
două „falii” s-ar putea cu-
mula, cu efecte catastrofale
nu doar asupra perspec-

tivelor de candidat la
prezidenţiale a lui Crin An-
tonescu, dar şi asupra par-
tidului.

P.S.:

Între timp, captiv
răsucirilor sale de la o zi la alta,
Crin Antonescu s-a mai învârtit
o dată şi, după ce a făcut pe
poliţistul bun în cazul atacului
lui Victor Ponta la adresa
media, şi-a pus uniforma de
poliţist rău şi a ieşit la rampă cu
o completare la vechea
ordonanţă a lui Năstase (care
viza şi presa prin tipăriturile
sau emisiunile cu referiri la
holocaust şi legionarism, fie și
vorba de un caracter strict isto-
riografic), şeful PNL 
promovând acum o supracon-
damnare a celor care nu doar
pun la îndoială holocaustul, ci
încearcă să-l şi minimalizeze.
Astfel, „minimalizarea holo-
caustului” ar urma să fie
pedepsită cu închisoarea, iar
simbolurile şi organizaţiile „cu
caracter legionar” să fie in-
terzise (partide, mişcări,
bloguri)! Or, iată cum, mai
gravă decât „fracturarea”
liberală prin cumulul fisurilor
politice, se poate dovedi însăşi
fracturarea de logică pe un
exces de zel pe marginea unei
ordonanţe de pe vremea lui
Adrian Năstase...

●

Pactul cu diavolul...Pactul cu diavolul...

Matei
Mircioane

CCând vezi şi auzi
gâlceava dintre preşedintele
şi premierul României, îţi vin
în minte doi copii obraznci,
care s-au zbenguit, au spart
un geam şi se pârăsc unul
pe altul la părinţi, în cazul de
faţă la poporul telespectator.
Tot aşa, ca un părinte de
modă veche, nu te ţin nervii
să cercetezi care dintre ei a
început primul şi îţi vine să-
i baţi pe amândoi, să se
liniştească. Dacă îi dai drep-
tate unuia, acesta se face şi
mai obraznic, iar cel învinuit
se dă cu curul de pământ,
ţipă ca din gură de şarpe şi
îţi înşiră toate prostiile pe
care le-a făcut cel căruia i-ai
ţinut partea. Aşa că nu
merge cu binişorul, mai ales
că amândoi răzgâiaţii nu
ştiu de vorbă bună, ei înşişi
folosind un limbaj învăţat,
parcă, prin porturi rău fa-
mate sau pe sub poduri, în
orele în care chiuleau de la
şcoală.

Ce să le spui, cum
să-i convingi să nu-şi mai
tragă şuturi unul celuilalt, să
pună mână de la mână şi să
repare geamul spart, pe
unde ne trage curentul. Nu,

ei au o idee fixă, să arate
cât de prost şi de ticălos
este celălalt. Şi preferă să
spargă toate geamurile din
jur, decât să facă vreun pas
spre conciliere.

În sfârşit, ştim că po-

litica e curbă şi ceea ce
astăzi pare un uragan sau
un război, mâine se poate
dovedi o furtună într-un
pahar ori o hârjoneală de
copii. Deşi, tonul intervenţiei

de ieri a preşedintelui a fost
apocaliptic, în subtext se
înţelege că pactul de
coabitare n-a fost rupt, ci
este fluturat, ameninţător şi
periodic, în public, cum că
azi, mâine, va fi desfiinţat şi

se lasă haosul politic peste
România.

Cum spuneam, nu
am nici nervi şi nici dorinţă
să fac o analiză, ca să sta-
bilesc care dintre cei doi a
călcat în picioare pactul,
cine a încălecat primul pe
justiţie şi a tras-o de codiţe.
În fapt, cred eu, fiecăruia îi
pasă ca pactul de coabitare
să mai existe, formal, şi trag
de el până în apropierea
momentului în care
preşedintelui i se va încheia
mandatul şi denunţarea lui
ar face inutilă declanşarea
de alegeri anticipate. Pentru
că Victor Ponta, e clar, nu
doreşte o nouă declanşare
a procedurii de suspendare
a preşedintelui, fiindcă
aceasta i-ar crea enorme
probleme de imagine în
relaţiile internaţionale.

În concluzie, eu cred
că se vor certa pe subiectul
„pact de coabitare” până un-
deva în anul 2014. Atunci,
suspendarea preşedintelui
ar deveni inutilă, pentru că,
oricum, în scurt timp i se va
încheia cel de-al doilea

mandat şi ultimul. Atunci,
vor putea să se acuze şi să
se înjure în voie, arătând că
celălalt este de vină pentru
toate eşecurile României.
Atunci se va înviora şi Crin
Antonescu, având la
îndemână principala sa
temă de campanie
electorală pentru alegerile
prezidenţiale: antibăsismul.

Deşi, ar mai fi o
variantă. Este posibil ca
pactul de coabitare să fie
denunţat mai repede, adică,
acum, la sfârşitul acestui an,
permiţând ca circul să se
declanşeze mai devreme.
Oricum, pactul de coabitare
nu a schimbat cu nimic
comportamentul celor doi
semnatari. Doar că le-a per-
mis să susţină că au semnat
pactul cu diavolul pentru
binele României. Desigur,
diavolul fiind celălalt.

●


