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„S-au văzut vulturi murind de

foame, dar nici unul căutându-şi

hrana la poiata găinilor.” 

- N. Iorga
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Vicepremierul ciob de ...Vicepremierul ciob de ...

CioabăCioabă

Cezar 
Adonis Mihalache

ȘȘi zice vorba:
„ferească Dumnezeu de
ţiganul boieri!”... Şi iaca, nici
nu s-a suit bine regele
ţiganilor pe divan (de fapt, s-
a urcat pe iapa lui frate-său,
tot „rege”, dar de uz „in-
tern”!), că a şi ridicat scep-
trul a poruncă. Pesemne,
şi-a zis: „stai cu ţiganul,
înveţi ţigăneşte!”. Dar până
să ne înveţe el ţigăneşte, l-a

prins teama că ne va învăţa
neamţul... nemţeste. Aşa
că, a ieşit la rampă cu o
pretenţie. Să aibă şi ei,
ţiganii, un vicepremier. Că
deh’, consilier de prim-min-
istru au avut, ba chiar şi
câţiva miniştri „con-
sangvini”!

Şi i s-a suit nasul la
așa moft, de care numai
maghiarimea politică ar fi
fost în stare, după ce oficiul
de discriminare al românilor,
condus de vecinii de etnie,
s-a găsit să-l amendeze pe
Băsescu pentru o vorbă de
acum patru ani. Când a zis
Traian că ţiganii trăiesc din
ce fură (acum, nu se ştie
exact pentru ce a fost
amendat președintele; că
le-a zis ţigani sau că le-a dat
pe faţă „meseria”?!). Şi cum
„dă ţiganul cu ciocanul şi
capătă banul”, ciob de oală
(r)regală vrea să-i stea
reprezentantul de etnie
musai la dreapta premieru-
lui. Că e musai „să fie un vi-
cepremier rom, unul
german şi la mijloc domnul
Ponta” (adică, boierul!). Iar
pentru asta, ţiganii se
visează într-o alianţă cu...
PNL, fiind pe cale să-l
trădeze pe cel ce le-a dat
primul lor „(r)rege”, con-
sangvinul iliescian de
Olteniţa. Aşa că acum se
jură (ţigăneşte!) că, de fapt,

niciodată nu le-a plăcut
„stânga”, ei fiind liberali prin
fire (şi „îndemânare”!). Și
vor de grabă alianţă cu
PNL, numai să „dea” și ei un
vicepremier „rrom”. Păi’,
dacă ăla micu al lui
Voiculescu s-a cerut vi-
cepremier, deşi e în alianţă
cu PSD, de ce să nu
primească şi ei un post,
nu?! Mai ales acum când
Europa, prin Viviane Red-
ing, le-a spart ulcica fan-
dosirii declarând scurt că
„Termenul «rom» nu

înseamnă România”.
Iar dama Europa

taman acum le-a luat „rârâi-
tul”! Or, ce s-au mai chinuit
ei să modifice „folclorul”
ţigănesc numai să piardă
din rostire „s”-ul de la „ro-
manes” să ramână un melo-
dios „romane” prin ţigăneala
lor lălăită. Să mai bată un
cui pentru viitorul în care o
să spună (în vreme ce
românii cad în plasa textelor
cu „Noi nu suntem urmaşii
Romei!”) că ei se trag de
drept de acolo, că de aia
poartă numele de „(r)rom”.
„Rrom”-ul de la care, în ul-
timii ani, au sters cel de al
doilea „r” de care se mân-
dreau. Că doar nu credeam
a fi vorbit serios Mădălin al
lor când a zis că, în 20 de
ani, România se va scrie cu
doi de „r”?! Nu! Se va scrie
tot cu unul; dar geaba dacă
noi nu vom mai fi aici ma-
joritari, ci pierduţi într-o claie
ţigănească de minorităţi...
majoritare.

Aşadar, şi-au pus
ţiganii gând de stabor la gu-
vernare! Dar l-au scos din
ecuaţia vicepremierilor „fără
număr” taman pe vecinul de
etnie. Pe cel al UDMR-ului,
formaţiune de sprijin care le-
a asigurat atâtea bileţele de
dovedire a discriminării prin
oficiul condus de „attila” lor.
Sau poate că l-au consid-

erat de drept reprezentat (şi
nu s-ar îndoi prea mult!)
chiar de către premier?!
Care e de al lor, nu după
vorbă, ci după faptă. De al
„lor”, de al UDMR-ului, de-
sigur!

Oricum, într-un fel,
bulibaşa a nimerit-o! Păi’,
nu-i guvernul ăsta o
întreagă ţiganie?! Se
bălăcăresc ca la uşa cortu-
lui, fură, mint... Iar ciob de
oală (r)regală nu a vorbit
chiar anapoda, ideea de a
avea un vicepremier „rrom”

nefiind născocire de acum.
Ci de pe la sfârşitul anul tre-
cut când au încercat să
bage staborul în guvern prin
numirea ca vicepremier a lui
Nicolae Păun. Îi găsiseră şi
nume de botez, „vi-
cepremier din partea
minorităţilor”, dar, în cele din
urmă, n-a mai fost loc!

Acum, ţiganii doar
au revenit cu... ţigănia lor. Şi
jură că, de nu-i ascultă put-
erea, vor crea un partid care
nu va da doar „un număr de
parlamentari, un număr de
membrii în Guvern”, ci şi un
vicepremier. Şi pesemne
tare rău s-a umflat terciul în
ei de zice a lui Cioabă: „De
ce ungurii să aibă atâtea
oportunităţi şi noi, care sun-
tem mai mulţi ca ei, nu?”. Şi
vor un partid „de dreapta” că
nu le (mai) place social-
democraţia! Nu le (mai)
place „să dea la alţii”; „ne
place să luăm” (dixit ciob de
Cioabă!). Iar de nu va ieşi
de o alianţă cu liberalii, le va
trage ochiul la cortul Mişcării
Populare! Că, nu s-a înecat
încă (politic) ţiganul la malul
Dâmboviţei...

Aşa că, dacă de
„popă ţigan” nu s-a auzit, de
vicepremier „rrom” e încă
vreme!

Unde să se ducă banii, Unde să se ducă banii, 
dacă nu în consum?!dacă nu în consum?!

Matei
Mircioane

NNe-am lămurit, cred,
de mai multă vreme că in-
vidia şi egoismul sunt senti-
mente omeneşti, care stau,
undeva, aproape de speranţa
de mai bine şi, în felul lor, pot
contribui la progresul indi-
vizilor sau ale grupurilor for-
mate în jurul unui interes.
Dar, este la fel de limpede că
aceste sentimente stau de-
parte de ideea de solidaritate
şi foarte departe de dragoste.

Personal, recunosc
că afacerile nu se fac cu
milostenie şi dragoste, ci se
fac cu calcul rece. Veniturile
minus cheltuielile trebuie să
dea cu plus ori, şi mai bine,
diferenţa să fie zero, adică tot
ce câştigi să cheltuieşti şi să
reinvesteşti, astfel încât să
mişti lucrurile din loc, să pro-
duci bunuri şi servicii. E mult
mai rău când diferenţa dă cu
minus.

Mai sunt de acord şi
cu faptul că marii afacerişti,
întreprinzători, inovatori, con-
structori, nu pot sta tot timpul
prăbuşiţi în lacrimi, cu gândul
la cei bătuţi de soartă sau,
pur şi simplu, incapabili să se
descurce. Pentru că n-ar mai
avea timp şi resurse să facă
ciocolată, becuri, motoare,
şerveţele, scaune ergonom-
ice, telefoane, calculatoare,
navete spaţiale etc. E nevoie
şi de egoism ca să-ţi dedici
timpul picturii, muzicii sau
îmbunătăţirii acumulatorilor
electrici. Şi, până la urmă,
rezultatul îi poate avantaja şi
pe cei defavorizaţi sau mai
puţin dotaţi.

Bun, teoria se poate
dezvolta, argumenta şi con-
trazice la nesfârşit. Dar, mă
opresc la un aspect particular
al invidiei şi egoismului, care
se manifestă de sus în jos.
Adică, dinspre cei care au
mai multe spre cei care au
mai puţine, sub forma: „Păi
dacă eu am, înseamnă că
merit, şi de ce să beneficieze
de unele avantaje cei mai
amărâţi decât mine! Dacă eu
nu pot profita dintr-o măsură
economică, înseamnă că nu
e bună!” Mă refer aici la
reacţia bancherilor faţă de
intenţia Guvernului de a oferi
facilităţi celor care au
dificultăţi la plata ratelor la
bănci.

Desigur, se poate ar-
gumenta ştiinţific şi economic

că măsura înjumătăţirii
ratelor pe doi ani, a celor cu
venituri scăzute, ar putea
produce efecte economice
negative. Se poate discuta
dacă, în final, îndatoraţii vor
avea la fel de mult sau mai
mult de plătit. Însă, unul din-
tre argumentele aduse în
discuţie de bancheri, mi se
pare stupid şi amuzant, dacă
n-ar fi răutăcios şi idiot. 

Adică, ieri-alaltăieri,
bancherii au spus că nu se
ştie dacă banii care le-ar
rămâne îndatoraţilor prin
înjumătăţirea ratelor s-ar
duce în consum!

Păi, fratele meu,
unde să se ducă, dacă nu în
consum?! Tocmai de aceea
au probleme cei cu venituri
mici (sau micşorate) pentru
că nu le-au mai ajuns banii
pentru consum. Au con-
sumat, poate pentru
subzistenţă, poate nesăbuit,
nu ştim, dar sigur au con-
sumat mai mult decât îşi
puteau permite. Şi de aceea
nu le ajung banii pentru rate.
Iar dacă li se vor micşora
ratele, ce naiba o să facă cu
diferenţa decât să o con-
sume, pe chirie, gaz, curent,
carne, brânză, lapte, ouă, hai
să zicem pentru excursii,
ţigări şi bere. Să pre-
supunem, prin absurd, că cei
uşuraţi prin micşorarea
ratelor, nu vor consuma banii
rămaşi, ci îi vor depune în
bănci. Aceasta să fie îngrijo-
rarea bancherilor? Sigur că
nu! Şi aceasta ar fi tot un
avantaj pentru bănci.

În varianta şi mai
absurdă, să înţeleg că
bancherii sunt îngrijoraţi că
săracii îşi vor pune restul
rămas de la rate sub saltea şi
se vor îmbogăţi! Hai, să nu
ne batem joc şi să nu ducem
absurdul până la extrem. E
limpede că acei bani nu au
unde să se ducă în altă parte
decât în consum.

Cum am mai spus,
argumentele economice,
chiar şi pe cele psihologice,
le accept, consider că pot fi
puse în discuţie. Dar suspici-
unea aceasta a bancherilor
că banii nu se vor duce în
consum, e trasă de păr rău
de tot. Şi exprimă doar faptul
că unii, din înaltele sfere în
care se învârtesc banii şi care
nu au un profit din această
măsură, inventează orice
enormitate ca să justifice
neaplicarea ei.

●
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De ce nu au timp politicienii...De ce nu au timp politicienii...

Corneliu
Leu

VValul de încătușați,
sau descătușați, sau eliberați
pe bază de nou cod penal, per-
soane din lumea bună care s-
au perindat zilele astea prin
topurile de știri de la televiziuni
și figuri importante văzute-n
poza clasică a apăsării capului
ca să poată intra pe ușa
mașinii poliției, au făcut să-mi
cadă fisa la o întrebare pe care
începeam să mi-o pun
aproape hamletian în legătură
cu psihologia politicianului
român al cărui portret robot a
căpătat accente tot mai alerte
și mai alergice de grabă, de
lipsă de timp, de lipsa răbdării
de a asculta, de precipitare în
a da răspunsuri sau indicații,
de nervozitate în discuție și in-
capacitate de a fi atent nu
numai la argumentele
„celuilalt”, ci chiar și la
doleanțele celui căruia ar tre-
bui să-i dea atenție, dacă nu
pentru faptul că l-a ales, măcar
pentru cel că nu-l va mai alege.

Nu atât ca portret
robot, cât și ca număr din ce în
ce mai mare, politicianul român
nu mai are răbdare. Nu mai are
timp, nu mai are urechi de as-
cultat, nu mai are nici măcar
bunăvoință de a rezolva tre-
burile pentru care s-a dorit
ales, numit, preferat, promovat,
sau cum vrem să-i spunem
carierei pe care a făcut-o, ori
poziției în care a ajuns. Pentru
că poziția în care a ajuns, de
fapt, este cea de a nu mai avea
timp pentru nimic, de a nu-și
îngădui nici măcar sieși
răgazul de a asculta până la
capăt ceea ce i se spune cu
convingerea că el e omul care
trebuie să rezolve, de a repezi
interlocutorul la jumătatea
frazei și, în ori ce caz, de a nu

te mai lăsa să ajungi la finalul
în care spui ce ceri sau ce
dorești de la el. Te repede, îți
închide gura, trece pe lângă
tine și te disprețuiește pentru
faptul că nu-ți dai seama cât de
ocupat este el pentru binele
națiunii, fără ca măcar să-i
treacă prin minte că ar trebui
să-și pună întrebarea dacă nu
cumva și tu, solicitantul,
petiționarul, omul care vine cu
o idee, o propunere, o
doleanță, o sugestie sau o
cerință de la atribuțiile lui, de la
funcția pe care o deține, de la
poziția în care s-a cățărat toc-
mai pentru că asemenea lu-
cruri a promis să facă, etc.etc.
– să-și pună întrebarea dacă
nu cumva nu ești și tu o fărâmă
din acea națiune la al cărei
bine s-a angajat. Nu are stare
pentru așa ceva. El a intrat într-
o vibrație, în ritmul precipitat al
importantelor preocupări ale
funcției în care se află și nu
mai are timp nici pentru tine,
nici pentru problemele pe care
ți le-a promis cândva că le
rezolvă. Când a promis? Atunci
când avea timp de așa ceva;
atunci când existența lui era
mai umană și mai modestă,
atunci când...

Și, uite-așa, se
ferește, te repede, te
neglijează, te ignoră, te lasă cu
fundu-n baltă sau cu ochii-n
soare, și n-are timp, n-are timp,
gonește spre ceva ce n-ai să-
nțelegi tu niciodată că e mai
important decât plictisitoarele
tale doleanțe sau idei pe care
vrei să le rezolvi prin el. Trece
grăbit, dă din cap fără să știe la
ce anume, te-ntrerupe la
jumătatea frazei de parcă a
auzit-o și aleargă mai departe
în ritmurile sale alertate, ca-ntr-
o goană după aur, ca-ntr-o
competiție în care trebuie să
pună mâna pe ceva după care
gonesc mai mulți și, în fiecare

clipă, e posibil să i-l sufle de
sub nas un altul.

Ceea ce constați că,
întrutocmai, chiar așa și este,
când îl vezi - nu mai spun dacă
pe drept sau pe nedrept - cu
brățările acelea care nu se
prea desprind una de alta, ur-
când sau descinzând din acel
tip de automobil cu producția
mereu în creștere denumit
„dubă”, păzit de gardieni care
fac și grevă pentru salariul mic
pe care îl au, ajuns el la
dispoziția grabei altora și an-
gajându-și avocați ca să-l
aducă în starea fericită de
interdicție de a părăsi țara.

Și atunci, hamletiana
mea întrebare se lovește de
pragmatismul altei întrebări, pe
care știam că și-o pune el,
politicianul român contempo-
ran. Știam, chiar, că și-o pune
în mod preferențial; dar nu cre-
deam că și-o poate pune chiar
cu atâta acuitate! Este acel
„Ce-mi iese?”... Firescul și im-
perativul „Ce-mi iese?” pe
care-l citeai în căutările privir-
ilor lui atunci când voiai să-l
faci să te asculte vorbindu-i de
probleme cetățenești, sau de
probleme gospodărești, sau
de, ehe, ce pretenție absurdă:
de problemele culturale!... „Ce-
mi iese?!” – era la toate aces-
tea și întrebarea, dar și
răspunsul care, implicit, te ad-
monesta: „Crezi tu că eu am
mintea la prostioare din
astea?!”...

Da, acel „Ce-mi iese?”
a devenit și dominanta între-
bare în preocupările politician-
ului român, dar și calificativ de
dispreț și dezinteres față de
nerentabilele direcții în care el
ar trebui în mod normal să
acționeze... Sau, formulat chiar
mai puțin egoist, acel „Ce
iese?” cu care s-a obișnuit o
societate întreagă din practicile
politice ale contemporaneității

slujite de oameni pe care avem
dreptul să îi considerăm nu în
întregul lor dedicați interesului
personal, fiindcă, prin sintagma
aceasta: „Ce iese?”, devenită
semnificativă pentru perioada
pe care o traversăm pe direcția
Schengen,  ei apreciază orice
lucru sau orice mișcare pe care
trebuie să o facă în mod dual-
ist!...

Era să mă ia gura pe
dinainte și să zic „duplicitar”,
dar retractez. Retractez și mă
păstrez la „dualist” care este
aproape la fel de propriu pen-
tru că, acest tip de om politic
dedicat culorii doctrinare prin
care își face cariera, s-a
obișnuit cu dublul răspuns la
întrebarea „Ce iese”: Ce iese
pentru el și ce iese pentru par-
tidul căruia trebuie să-i arate
că-l servește. Oricând, cu
abnegație; și mai ales în anii
electorali, când cheltuielile sunt
mai mari și trebuie recuperate
apoi, o legislatură întreagă!...
„CE IESE?” – asta e întrebarea
cheie a zilelor noastre, pentru
ea s-a născut politicianul
român; pentru ea s-a format;
pentru ea s-a zbătut să ajungă
la funcții și onoruri. „Ce iese
pentru el sau/și ce iese pentru
partid” ține locul și de univers
social și de filosofie politică.
Nu-i vorbi de nevoile societății,
nu-i vorbi de îndatoririle pe
care și le-a asumat, nu-i vorbi
despre responsabilitățile pos-
tului pe care îl ocupă, că n-are
timp de toate astea; nu-l ino-
portuna semnalându-i
oportunități la care ar putea
pune umărul, sau nevoi ale
cetățenilor, sau remedieri so-
ciale necesare; nu-i vorbi nici
măcar despre buget, fiindcă
aia e o treabă rezolvată, sunt
bani care au intrat iar el trebuie
să se gândească la alții care
mai pot să intre, găsind noi
modalități pentru „Ce iese”!...

Mintea lui trebuie să fie liberă
nu la condus țara, ci la spicele
blonde pe care le va recolta de
pe moșia învecinată cu spicele
blondei care-i preocupată și ea
de achiziții funciare. Iar mintea
lor trebuie să fie atentă nu atât
la guvernare, cât la a mai
înființa câteva locuri de miniștri
prin care se răsplătește clien-
tela. Problemele țării pot să
mai aștepte; problemele
economiei naționale vor fi
aceleași și la anul; problemele
sociale tot nu se mai pot re-
zolva... În vreme ce întrebarea
„Ce iese?” este menită să
aducă mereu foloase și pri-
noase!

Aceasta este toată
explicația cu graba; cu lipsa de
timp; cu veșnica precipitare în
care te afli ca să-ți dai seama
exact, din orice lucru pe care îl
ai de făcut prin îndatoririle tale
de serviciu, prin „fișa postului”,
ca să ne exprimăm birocratic,
sau prin ”chemarea politică pe
care o ai în rezolvarea prob-
lemelor semenilor”, dacă ne
exprimăm cu emfază
electorală – să-ți dai seama
exact: CE IESE?...

Păi, cum să mai ai
timp pentru prostiile ălora care
te bat la cap?... Capul tău e
plin de „Ce iese”; atenția ta e
încordată spre „Ce iese”; grija
ta cea mare trebuie să fie pen-
tru „Ce iese”, iar cuantificarea
valorii muncii tale de lider, sau
de ales, sau de ocupant al unei
demnități se exprimă prin „Ce
iese”!... Când, domnule, când
să mai ai timp pentru lucruri de
la care „Nu iese” ?!... Este,
omenește, posibil să mai ai
timp și pentru așa ceva?! Cine
știe!... Poate doar atunci când
exulți de fericirea libertății că ți
s-a dat interdicție să părăsești
țara!.

●

Democraţia de la porţile OrientuluiDemocraţia de la porţile Orientului

George
Petrovai

PPutem spune că
aproape de când a făcut ochi
pe lumea asta, politica
românească a avut darul să
provoace ditamai surprizele ce
pendulau cu regularitate între
îngrijorare şi indignare. Pentru
asta să ne amintim de primul
moment cu adevărat modern şi
european din istoria poporului
nostru, anume cel datorat
personalităţii şi operei
înfăptuită de domnitorul
Alexandru Ioan Cuza. Ajuns pe
tronul Principatelor unite prin
irezistibilul elan intern combi-
nat cu semnalele încurajatoare
desprinse din politica
internaţională, cu deosebire
cele venite dinspre Franţa,
domnitorul Cuza cel atât de
iubit de ţărani s-a dovedit după
câţiva ani de domnie o pradă
uşoară pentru ruşinoasa
coaliţie dintre conservatori şi
liberali.

Solidari în apărarea in-
tereselor lor ameninţate de vi-
jelia reformelor, precum şi în
ura îndreptată împotriva dom-
nitorului pus pe fapte mari, cer-
curile conducătoare din cele

două partide şi-au întins
mâinile peste tranşeele dis-
putelor politice şi au pus cu
nădejde umărul la răsturnarea
lui Cuza. Erau atât de porniţi
împotriva aceluia pe care la în-
ceput îl aclamaseră, încât nu s-
au jenat nici de josnicia acţiunii
lor, nici de crasa
nerecunoştinţă cu care au
înţeles să-i răsplătească mem-
orabilele sale înfăptuiri, situate
ferm şi pilduitor dincolo de an-
umite derapaje în cârmuire, ci
ei au mers cu mişelia până la
capăt, adică până la abdicarea
impusă cu grăbire pe timp de
noapte. Iar Cuza a avut
înţelepciunea şi demnitatea să
nu protesteze (oricum
protestele ar fi fost zadarnice),
conştient fiind că nici un sacri-
ficiu nu este prea mare atunci
când în joc sunt interesele
supreme ale ţării şi poporului
tău, interese pe care domni-
torul a înţeles să le respecte
chiar atunci când ele au fost în-
truchipate de grupul nedemn al
conjuraţilor. Şi astfel, îmbrâncit
de la spate de forţele aceluiaşi
destin orb ce-şi făcea men-
drele şi continuă până în zilele
noastre să şi le facă pe toate
meleagurile locuite de români,
Alexandru Ioan Cuza a luat

calea fără întoarcere a
pribegiei, de unde i-au fost
aduse în ţară doar osemintele,
pentru a fi îngropate cu o mult
prea tardivă cinstire la moşia
sa de la Ruginoasa...

Au urmat în istoria
zbuciumată a politicii
româneşti noi şi noi episoade,
unele demne şi înălţătoare, al-
tele îndoielnice şi ambigue,
aşa ca manevrele de culise ale
Brătienilor pentru subor-
donarea monarhiei, ori ca gu-
vernarea înclinată spre orice
fel de compromis a lui Gheo-
rghe Tătărescu, pentru ca
îndată după aceea totul –
fapte, oameni şi ţară – să se
prăbuşească în genunea
bolşevismului... Din nefericire,
nici după evenimentele din De-
cembrie ’89 lucrurile în politica
românească n-au urmat un
traseu drept şi clar, ci unul sin-
uos şi incert, fie pentru că n-a
existat de la început o clasă
politică şi o voinţă majoritară,
categoric opusă comunismului,
fie pentru că „oamenii de bine”
(a se citi foştii mari mahări
comunişti şi securişti) s-au
mişcat cu repeziciune, au
umplut după pofta inimii vidul
de putere iscat tot de ei şi au
creat o reuşită aparenţă de

democraţie.
Iată de ce străinii, în

speţă apusenii, nu se arată
prea îngrijoraţi de excesele
exerciţiului democratic
dâmboviţean, chiar atunci
când în văzul şi auzul întregii
lumi se derulează penibilul
spectacol al neînţelegerilor din-
tre preşedinte şi prim-ministru,
un prim-ministru numit
constituţional de preşedinte,
dar apoi tot constituţional de
neclintit, sau atunci când în
urma aranjamentelor de culise
din Parlament, preşedintele
este anchetat şi apoi sus-
pendat cu o majoritate
confortabilă. Să ne amintim că
aproximativ la fel a procedat
floarea cea vestită a politicii
apusene în momentele cru-
ciale ale istoriei noastre, ca de
pildă după al doilea război
mondial, când – se ştie prea
bine – am fost cedaţi ruşilor!

Sigur, altele sunt
condiţiile istorice şi politice
astăzi, îndeosebi de când
România a aderat la Uniunea
Europeană. Însă pentru
apuseni şi ai lor, noi rămânem
în continuare aceeaşi exotici
ciudaţi şi interesanţi atunci
când nu devenim agasanţi în
comportament, cu o politică pe

măsură, căci ea nu face decât
să continue peste falia
provocată de comunism, coor-
donatele echivoce şi imprecise
ale politicii noastre clasice - o
politică în care un loc de prim
rang îl deţin scandalurile,
acuzaţiile, reclamaţiile, precum
şi nelipsitul proces de diabo-
lizare al unor politicieni mai
vechi şi mai noi.... De unde și
interesul tot mai restrâns al
străinilor vizavi de România, al
oamenilor de afaceri în mod
special (firește, cu excepția
pungașilor, precum cei ce se
dau de ceasul morții, doar-doar
vor pune labele pe aurul de la
Roșia Montana), de unde şi
situaţia foarte delicată pe care
încet dar sigur ne-o adjudecăm
în cadrul Uniunii Europene,
mai exact la periferia ei
economică şi politică, loc unde
avem toate şansele să zăcem
mult şi bine de-acum încolo.

●
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Se pregătesc steaguri bilingve obligatorii în Ardeal!Se pregătesc steaguri bilingve obligatorii în Ardeal!

Gheorghe
Funar

TToate denumirile
localităţilor din România
sunt stabilite prin lege şi
numai în Limba Română,
urmaşă a Limbii Primordiale
a strămoşilor noştri geto-
daci. Prin încălcarea Legii,
Guvernul Năstase (vasal
Ungariei şi U.D.M.R.), prin
H.G. nr.1206/2001 şi
H.G.nr.1415/2002, a
adăugat ilegal la denumirile
oficiale ale celor peste
1.000 de localităţi din
Ardeal, unde au existat
peste 20 la sută etnici un-
guri, denumirile lor din tim-
pul ocupaţiei Ungariei. Aşa
au apărut aşa-zisele plăcuţe
bilingve, cu încălcarea Legii,
reprezentând încă un pas
mic spre obţinerea au-
tonomiei teritoriale a
Ardealului şi anexarea la
Ungaria, în baza Diktatului
de la Bruxelles, aflat în faza
finală pentru adoptare, posi-
bil până la sfârşitului anului
2014.

Guvernul Ponta II a
declarat că este un vid leg-
islativ în ceea ce priveşte
vânzarea terenurilor agri-
cole la străini, de la 1 ian-
uarie 2014, neştiind de
existenţa Legii nr.312/2005
prin care, practic, nu se pot
vinde terenuri agricole şi
păduri din România decât în
condiţii de reciprocitate şi pe
baza unor tratate
internaţionale.

Acum, acelaşi Gu-
vern Ponta II aflat în travaliu
prelungit spre Guvernul
Ponta III (probabil fără
P.N.L., dar cu U.D.M.R.) nu
ştie că există cadrul legal,
respectiv: Legea nr.75/1994
privind arborarea drapelului
României, intonarea imnului
naţional şi folosirea sigiliilor
cu stema României de
autorităţile şi instituţiile pub-
lice; H.G.nr.25/2003 privind
stabilirea metodologiei de
elaborare, reproducere şi
folosire a stemelor judeţelor,
municipiilor, oraşelor şi co-
munelor. 

De asemenea, Gu-
vernul Ponta II nu ştie că
senatorii P.S.D. Gabriela
Vrânceanu Firea, Alexandru
Frătean şi Şerban Niculae
au înregistrat la Senat (în
urmă cu trei luni) o prop-
unere legislativă de modifi-
care şi completare a Legii
nr.75/1994, cu texte foarte
binevenite în apărarea
demnităţii românilor şi
oprirea ofensivei ireden-
tismului maghiar. Acelaşi
Guvern Ponta II dovedeşte
că nu cunoaşte şi nu
respectă Legea nr.24/2000
privind tehnica legislativă,
care precizează că este
interzisă promovarea unui

nou act normativ în dome-
niul în care există regle-
mentare legală. Dacă ar fi
cunoscut existenţa Legii
nr.24 din anul 2000, min-
istrul Dragnea ar fi iniţiat
corect şi legal un proiect de
Lege de modificare şi com-
pletare a Legii nr.75/1994.

În luna noiembrie
2013, Guvernul Ponta II (la
solicitarea Ungariei, prin
consilierul primului-ministru
al României, numitul Frunda
Gyorgy) a pregătit un
proiect de Ordonanţă de
Urgenţă cu un text identic
cu al actualului proiect de
lege privind legalizarea
steagurilor ungureşti în

Ardeal. După ce P.R.M. a
făcut publică această
tentativă, Guvernul Ponta II
l-a retras din dezbaterea Ex-
ecutivului, fiindu-i teamă de
reacţia românilor împotriva
sa. Acum, acelaşi Guvern
Ponta II caută să
compromită Parlamentul
României, prin acest proiect
de Lege împotriva Poporului
Român.

În acest context şi în
apropierea zilei de 15 mar-
tie, zi de doliu pentru
Poporul Român care nu uită
că în anul 1848, în Ardeal,
ungurii au ucis peste 40.000
de români şi au incendiat
aproape 300 de sate
româneşti, inclusiv biseri-
cile, Guvernul Ponta II, prin
vicepremierul şi ministrul
Liviu Dragnea, a pregătit şi
a făcut public proiectul de
Lege privind stabilirea
metodologiei de aprobare,
arborare şi folosire a
steagurilor unităţilor admin-
istrativ-teritoriale. Este o
nouă prioritate legislativă a
USL extrem de periculoasă
prin consecinţele sale ime-
diate! Se ştie că, prin
hotărâri judecătoreşti irevo-
cabile s-a interzis arborarea
aşa-zisului steag secuiesc
pe instituţiile publice din
România, iar cei care l-au
arborat ilegal au fost obligaţi
să-l dea jos. 

Sfidând hotărârile
Justiţiei, liderii USL Victor
Viorel Ponta şi Crin George

Laurenţiu Antonescu au
iniţiat un cadru legal pentru
a contribui la pregătirea unei
alte etape din programul di-
abolic al Ungariei şi UDMR
pentru dezmembrarea
teritorială a României. Lid-
erii USL se străduiesc să
oficializeze steagurile
ungureşti în Ardeal şi să
oblige la arborarea lor pe
instituţiile publice ale Statu-
lui Român.

Proiectul de Lege
are trei capitole: „Aprobarea
steagurilor unităţilor admin-
istrativ-tertoriale”; „Arbo-
rarea şi folosirea steagurilor
unităţilor administrativ-teri-
toriale” şi „Dispoziţii finale”.

Prin acest proiect de Lege
al Guvernului Ponta II, al
P.S.D., P.N.L., U.N.P.R. şi
P.C., iniţiatorii şi susţinătorii
lui vor să ajute Ungaria şi
U.D.M.R. ca să treacă de la
faza de facto şi la cea de
jure în privinţa arborării
steagului unguresc al
Ardealului şi a drapelului
Ungariei în sute de localităţi
româneşti, pe clădirile unde
sunt instituţiile publice ale
Statului Român! Princi-
palele prevederi şi
consecinţe ale acestui
proiect de Lege al Guver-
nulu Ponta II şi liderilor
U.S.L. sunt următoarele:

-„Unităţile adminis-
trativ teritoriale pot avea…
steaguri proprii”. Nu este
obligatoriu. Localităţile unde
sunt peste 20 la sută etnici
unguri le au deja pregătite.

-„În localităţile şi
judeţele unde există
aprobată stemă proprie,
autorităţile deliberative pot
aproba proiectul de steag,
care are aceleaşi dimensi-
uni ca şi drapelul României.
-Pentru stema localităţii este
obligatoriu avizul Comisiei
Naţionale de Heraldică, Ge-
nealogie şi Sigilografie a
Academiei Române.

Pentru steagul
localităţii avizul Comisiei
Naţionale este consultativ.
Ca urmare, în multe
localităţi din Ardeal şi în
judeţele Covasna, Harghita
şi Mureş sunt pregătite ca

steaguri ale acestora cele
identice cu drapelul Un-
gariei şi aşa-zisului steag
secuiesc.
-Pe sediile instituţiilor pub-
lice ale Statului Român şi
ale unităţilor economice de
subordine locală şi
judeţeană, se arborează la
paritate steagul localităţii,
steagul judeţului, drapelul
României şi steagul Uniunii
Europene. Proiectul de
Lege prevede că se
arborează câte două exem-
plare din fiecare steag şi în
această ordine.

În zilele de doliu
naţional, toate steagurile, in-
clusiv cel al Uniunii Eu-

ropene, se arborează în
bernă. Conform acestui
proiect de Lege, toată Uni-
unea Europeană va fi în
doliu, pe baza acestei
mostre de tâmpenie la nivel
înalt.

-În localităţile şi
judeţele unde etnicii unguri
au o pondere de peste 20 la
sută din numărul locuitorilor
este obligatoriu ca pe steag
să fie înscrisă denumirea
ilegală în ungureşte a
localităţii şi judeţului. În cele-
lalte localităţi şi judeţe din
România este facultativă în-
scrierea pe steag a denu-
mirii acestora în Limba
Română.

-Este posibil ca în
unele localităţi şi judeţe
autorităţile deliberative să
hotărască ca pe steaguri să
se înscrie denumirea legală
în Limba Română şi denu-
mirea ilegală în limba
ungară. Guvernul Ponta II şi
majoritatea parlamentară
pregătesc cardul legal pen-
tru steagurile bilingve!
Urmează, apoi, denumirile
de străzi şi pieţe publice, in-
dicatoarele rutiere, bornele
de pe marginea drumurilor,
cărţile de identitate,
paşapoartele, reţete med-
icale şi culinare, diplomele
şcolare şi universitare, pro-
cesele – verbale de
contravenţii etc.

U.S.L. urmăreşte
prin această Lege umilirea
şi batjocorirea tuturor

românilor, dar mai ales a
celor din localităţile unde et-
nicii unguri sunt ceva mai
mulţi. Demnitatea majorităţii
româneşti este călcată în pi-
cioare de către P.S.D.,
P.N.L., U.N.P.R. şi P.C. care
s-au făcut, din nou, preş la
picioarele Budapestei şi
U.D.M.R. Din păcate, în ul-
timii 25 de ani, Poporul
Român a fost tolerant cu nu-
meroasele manifestări anti-
româneşti ale Ungariei şi
U.D.M.R. şi nu a sancţionat
prostituţia politică la nivel
central şi local, atât cea cu
felinar roşu, cât şi cea cu
steaguri roşii, portocalii, al-
bastre-galbene etc.

În judeţele Covasna,
Harghita şi Mureş doresc
cei din P.S.D., P.N.L.,
U.N.P.R. şi P.C. să legifer-
eze arborarea steagului
Consiliului judeţean (identic
cu drapelul Ungariei sau cu
steagul unguresc al
Ardealului) şi al fiecărei
localităţi, cu inscripţionarea
pe steaguri a denumirilor din
timpul ocupaţiei ungare.

-Primarii români
care nu vor arbora aceste
steaguri ungureşti ale Con-
siliului judeţean şi al
localităţilor cu denumirile în-
scrise în ungureşte vor fi
amendaţi cu 5.000-10.000
lei. Primarii şi preşedinţii
Consiliilor judeţene din
partea U.D.M.R. vor fi
premiaţi, de Guvernul Un-
gariei.

- S t e a g u r i l e
ungureşti ale Ardealului
(aşa-zisele steaguri
secuieşti) şi drapelul Un-
gariei pe care va fi înscrisă,
în limba ungară, denumirea
ilegală a localităţii şi
judeţului, vor fi arborate pe
toate casele şi blocurile
unde sunt proprietari etnici
unguri.

-Aceste steaguri
ungureşti pregătite de Gu-
vernul Ponta II împreună cu
U.D.M.R. semnifică
apartenenţa, de facto, a
acelui teritoriu la Ungaria.

Partidul România
Mare îi solicită premierului
Victor Viorel Ponta să nu
pună în discuţia Guvernului
acest proiect de Lege în-
dreptat împotriva Poporului
Român şi a integrităţii terito-
riale a României. 

Cel care a iniţiat şi
promovat acest proiect de
Lege, vicepremierul şi
preşedintele executiv al
P.S.D., domnul Liviu Nicolae
Dragnea îşi poate da
demisia de onoare. Este su-
ficient să o scrie în Limba
Română.

●
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Viorel și „agenturile”…Viorel și „agenturile”…

Cezar 
A. Mihalache

DDeși este prea tânăr
pentru a avea habar ce sunt
ălea „agenturi”, prim-plagia-
torul dă cu bombeul lui gigant
în libertățile noastre, sug-
erând, la limita etichetării, că,
în 2013, românii nu au ieșit în
stradă pentru a protesta pen-
tru drepturile lor, ci protestele
au fost rezultatul unor „exper-
imente”. Pe principul, „nu
spui cine” (a experimentat!),
„Dorelul” politicii române-
ști minimalizează voința
românilor care și-au asumat
exercițiul democrației,
trasând linia generală a
uniformizării de turmă. Adică,
în 2013, cetățenii au căzut de
fazani, fiind manipulați de an-
umite interese în contextul
anumitor „experimente”! La
Pungești, la Roșia Montana,
dar și prin alte locuri unde
taberele de demnitate
națională au înfruntat bas-
toanele și bocancii Jan-
darmeriei slugarnice puterii. 

Căci, după mintea lui
cea prea din urmă, toate
protestele românilor din 2013
au fost parte a unor experi-
mente pentru identificarea
acelor manifestații care ar
putea „zgudui societatea

democratică”. În fapt, liniștea
unei puteri pusă pe
căpătuială…

Evident, Viorel(a) nu
suflă nimic despre anul
precedent (2012). Când a
ajuns la putere pe seama
manifestațiilor românilor; că
doar nu o spună că și atunci
a fost un „experiment”, iar
„turma”, pe care o vede azi,
nu a ieșit de bună voie îm-
potriva pecinginei portocalii.
Pentru că ar fi jenanat să dea

la iveală „amuleta” care a
adus actuala putere la gu-
vernare: capătul de sfoară al
păpușarilor!

„Dorel” nu s-a limitat
doar la o jignire generală a
țării! Și chiar dacă abia ce ne
sugerase că suntem cobaii
unor „experimente” („do-
bitocii” de rezervă ai unui alt
regim, nu?!), aruncându-ne
într-un staul comun, încurajat
pesemne și de recentele

„concluzii” ale americanilor
care au constatat ei „că
românii au mentalitate de
turmă și pot fi ușor de contro-
lat”, Ponta mai presară niște
sare peste rana socială. Și
laudă Jandarmeria pentru
felul în care a făcut față
protestelor din 2013.
Mulțumindu-le  probabil jan-
darmilor care au dat cu
bătrânii de coasta pământului
la Pungești, celor care au
trântit și târât femeile pe as-

faltul Bucureștilor, dar și celor
care au sfărâmat oasele
nevinovaților privitori…

Pentru că, față de
2012, când a acționat echili-
brat (chiar dacă a fost în de-
favoarea puterii de atunci,
pecinginea portocalie), în
2013, Jandarmeria a fost
doar o hidoasă copie a miliției
de acum 24 de ani. O
structură în cadrul căreia
„inteligența de acțiune” pe

care o admiră Victor Ponta nu
a fost decât reflexia
subversivă a „logisticii” noii
generații de diversio-
niști   „secu”. O r i c u m ,
manifestațiile pe care Ponta
le-a etichetat atât de ușor ca
fiind, nu urmarea voinței
maselor, ci parte a unor „ex-
perimente”, puterea-ciumă le-
a răspuns practic cu propriile
„experimente”! Cu diversiu-
nile „legionarilor anti-sist” și
„eco-anarhiștii” anti-RMGC și
anti-Chevron.

Revenind însă la re-
centele „revelații” ale pre-
mierului, dacă acesta chiar
are habar de utilizarea
maselor în cazul unor „exper-
imente” (pentru a se vedea,
cităm: „dacă noi tipuri de
manifestări publice, noi tipuri
de proteste, pot într-adevăr
să zdruncine societăţi”),
atunci se impune ca șeful
statului să întrunească CSAT-
ul pentru a evalua gradul de
risc al acestor noi
vulnerabilități. Mai ales că
Ponta vede aceste experi-
mente ale „agenturilor
străine” ca o extensie a celor
derulate în țările din jurul nos-
tru. În Ucraina unde, dacă ne-
am lua după mintea lui
puțină, jumătate din țară nu a
ieşit în stradă pentru ader-
area la Uniunea Europeană,

ci pentru că a fost manipulată
în cadrul unui „experiment”.

Or, prim-plagiatorul
trebui să dea niște explicații.
Căci, dacă își permite să
vorbească atât de lejer de-
spre „experimente” într-o țară
membră UE, el nu o face
dând cu fasolea în vrejul
logicii, ci ducându-se spre o
anumită „direcție”; cea pe
care i-au arătat-o „păpușarii”.

P.S.:

Să fie oare o întâm-
plare faptul că printre țările în
care s-ar fi derulat astfel de
„experimente”, Victor Ponta
amintește și Turcia? Stat în
care autoritățile au impus re-
cent legea care permite cen-
zura internetului! Poate
guvernanții noștri caută un
model și, mai ales, o justificare
pentru a pune botniță anumitor
libertăți. Un calapod jinduit de
un guvern care este tot mai de-
ranjat de vorbele țării. Vorbe
încă prea slobode chiar și după
ce USL a reușit să încadreze,
prin noul Cod penal proinfrac-
tori și anti-cetățenesc,
libertățile de exprimare ca
delicte de opinii!

●
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Domniei Sale Domnului,

Președintele Acade-
miei Române, în legătură cu
Reuniunea „INFORMAȚII
ISTORICE ȘI MĂRTURII
PRIVIND HOLOCAUSTUL
DIN ROMÂNIA” organizată
de Academia Română,
împreună cu Federația
Comunităților Evreiești din
România, Asociația Evreilor
din România Victime ale
Holocaustului și Institutul
Național pentru Studiul
Holocaustului din România
„Elie Wiesel”, în ziua de 15
februarie 2014,  la Aula
Mare a Academiei Române.

Stimate domnule
președinte Ionel Haiduc,

Acuzația de holocaust, de
genocid, este cea mai gravă
acuzație care se poate
aduce unui popor, unei
națiuni, unei țări! Această
acuzație a fost adusă
poporului român! Ca
români, fiecare dintre noi a
luat cunoștință de această
acuzație cu maximă îngrijo-
rare și nu ne putem găsi
liniștea până când adevărul,
oricare ar fi el, nu va fi sta-
bilit cu toată certitudinea.

Este lucrul cel mai
firesc ca această acuzație
să fie examinată cu toată
seriozitatea de instituția cea
mai legată de cauza

adevărului: Academia
Română! Ne bucură atenția
pe care Academia Română
o acordă acestui subiect!
Nu există subiect mai
„fierbinte” pentru cei care
cercetează adevărul despre
români, despre trecutul lor
istoric recent sau mai
îndepărtat în timp!

În numele meu și al
colegilor mei, vă felicit pe
dumneavoastră și pe colegii
dumneavoastră pentru

înțelegerea corectă a
obligațiilor pe care le
creează cumplita acuzație
de holocaust. Cei care au
formulat-o trebuie ajutați pe
toate căile să-și spună
păsul, să-și prezinte
„informațiile și documentele”
pe care se întemeiază plân-
gerea lor! Academia
Română și-a înțeles
menirea și, iată, pentru a
câta oară oferă nobila și
prestigioasa sa funcție de
gazdă pentru cei care ne
acuză de genocid?!

Domnule președinte Ionel

Haiduc,

Dinaintea acestor
acuzații de genocid s-a
născut și reacția firească de
îndoială, de suspiciune, de
nemulțumire, ba chiar de
contestare față de valoarea
probatorie pe care o au
„informațiile istorice și
mărturiile privind Holocaus-
tul din România”! De pe
această poziție de con-
testare a holocaustului au

fost invocate o sumedenie
de informații cu grad mare
de certitudine, precum și
mărturiile inechivoce ale
celor mai importanți evrei
care au fost contemporani
cu acele evenimente, în
frunte cu Alexandru Șafran,
rabinul șef al evreilor din
România, Wilhelm Filder-
man, liderul evreilor din
România, Marius Mircu,
scriitor, Nandor Gingold,
Moshe  Carmilly și mulți,
mulți alții. Toți acești evrei
de mare ținută intelectuală
au mai trăit ani mulți după
producerea „holocaustului”

și s-au menținut mereu pe
această poziție: în România
nu a fost Holocaust… Tre-
buie precizat că o acuzație
de Holocaust, venită din
partea evreilor din România
sau din partea evreilor din
Israel ori din diaspora
evreiască, nu s-a produs
mai înainte de 1990, ceea
ce, evident, scade mult din
seriozitatea și temeinicia
acestei acuzații!…

*

În consecința celor
de mai sus, vă rugăm, sti-
mate domnule Președinte al
Academiei Române, să
permiteți organizarea, în cel
mai scurt timp, a unui sim-
poziona cu tema simetrică:
Informații istorice și mărturii
privind absența României
de pe harta Holocaustului.
Titlu probabil provizoriu.
Simpozion care să fie
găzduit, firește, în aceeași
prestigioasă și sacră Aulă a
Academiei Române…

Personal mă simt

legat de acest subiect prin
discuțiile purtate cândva cu
marele profesor și om de
știință care a fost Alexandru
Graur. Sunt convins că dacă
ar mai fi trăit să apuce
acuzele de Holocaust
aduse României, românilor,
ar fi fost primul și cel mai ve-
hement contestatar al zisu-
lui Holocaust. 

Mă simt dator față
de Alexandru Graur, care a
adus Academiei Române un
plus substanțial de prestigiu
intelectual și moral, să
prezint posterității sale
mărturia pe care a depus-o
în mai multe rânduri în fața
mea și a altor colegi de
catedră. Aula Academiei
este locul cel mai potrivit
pentru lansarea acestei
mărturii „privind absența
României de pe harta Holo-
caustului”. Vă rog să nu-mi
refuzați posibilitatea de a-l
readuce printre noi pe
Alexandru Graur… Măcar
pe durata câtorva ore „aca-
demice”!

Cu urări de bine,
Ion Coja,

(președinte al LICAR – Liga
pentru Combaterea Anti-
Românismulu)

●


