
Serie Nouă

Anul IV

Numărul 157

(6637/1201)

2- 8 iulie 2014

„Tot ce nu este prin noi, 

nu va fi pentru noi.” 

- N. Bălcescu
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Taxa pe bârna din ochiul democrației…Taxa pe bârna din ochiul democrației…

Cezar 
Adonis Mihalache

DDupă taxa „pe
stâlp”, era nimerită și o taxă
pe vot, nu-i așa?! Că doar
votul reprezintă unul dintre
stâlpii democrației! Un stâlp
pe care actuala putere vrea
să-l transforme într-o bârnă
în ochiul democrației. Într-un
pilon pe care să cădească,
nu statul „reformat” (ce vre-
muri!), ci partidul-stat… Și
nu mai contează pentru ni-
meni că acum 24 de ani
tinerii s-au jertfit pentru un
vot liber… Iar, astăzi, epigo-
nii martirilor din Decembrie
‘89, tinerii generației „selfie”
care stau încă mult prea
indiferenți, ar putea primi

„cadou” votul obligatoriu. O
impunere care nu diferă
prea mult de cea din urmă
cu mai bine de două
decenii. Când amenințarea
partidului unic, mai mult
teama de „sifonăriile”
colegilor de birou și a priete-
nilor, împingea țara la un vot
„obligatoriu”, obligatoriu
însă doar prin lipsa curajului
de ieși din rândul maselor
uniformizante, „tovărășești”.

Pentru că asta vor
social-democrații (structura
ideologică) și UNPR (brațul
„executant” – și ce i-ar mai
plăcea generalului de
intendență să fie căprar la
arcanul electoral!) să dea
țării… Nu locuri de muncă
pentru tineri, nu bunăstarea
care să te îmbie la
asumarea actului electoral,
ci votul obligatoriu. Un vot
care ar urma să se deruleze
sub spectrul amenințării cu
sancțiuni pecuniare de 1000
lei!

Și nu poți să nu te
revolți când vezi segmentul
electoral pe care vrea put-

erea să-l scoată la vot. De la
tineri până la bătrânii octo-
genari! Căci, singurele scu-
tiri de la exercitarea votului
sunt prevăzute în cazul bo-
lilor cronice, a bătrânilor de
peste 80 de ani (!) și, evi-
dent, a imposibilității
deplasării la urne a celui
întins, involuntar, între patru
scânduri… Ceea ce nu
înseamnă că rudele nu vor
trebui să dea o fugă de la
parastasul mortului la po-
mana votului pentru aleși!

În acest fel, puterea
nu va mai fi nevoită să dea
șperțuri electorale pentru a-
i aduce pe votanți la urne.
Nu va mai trebui să dea
contracte exclusiviste unor
firme de partid pentru a-și
asigura autobuzele elec-

torale. În plus, se
conturează, legal!, o taxă
care ar putea consolida
bugetele de stat. Pentru că,
milioanele de români plecați
pe afară nu vor putea alerga
pe la secțiile din țară (cei
fără acte legale de muncă
afară) sau pe la consulate,
pentru feluritele scrutine
electorale. Iar în loc să le
dea PSD-ul banii promiși,
dacă se întorc în țară, o 
să-i aștepte socialism-
democrația cu impuneri
pentru neparticiparea la vot
(chiar dacă nu este normal
ca un român plecat afară,
care nu a locuit de ani de
zile în țară, să fie obligat să
decidă soarta semenilor lui
dacă el consideră că nu are
suficiente informații).

Mai mult, partidul
(aproape stat) vrea să intre
cu electorul adus cu arcanul
direct în cabina de vot. Pen-
tru că ințiatorii proiectului
votului obligatoriu vor să-l
oblige pe cetățean nu doar
să facă act de prezență (și,
carecumva, să-și anuleze

buletinul prin neștampilare!),
ci să-l forțeze să voteze
ceva, pe buletin urmând a fi
trecut și patrulaterul-
variantă „Niciunul dintre
candidaţi nu corespunde”.
„Alternativă” care
reprezintă, în fapt, tot o
soluție a politicului de a ieși
din clenciul indeciziei și dez-
gustului alegătorilor,
inițiatorii specificând că „în
cazul în care voturile
alegătorilor din patrulaterul
alb însumează 50 la sută
plus unu, se va organiza un
nou tur de scrutin”. Adică, o
forțare a reluării votului, cu
aceeași candidați, nici
măcar o „rotire a cadrelor”,
și o constrângere a
cetățeanului de a alege din
ceea ce i se pune în față…

Iar o asemenea
inițiativă legislativă mai
arată ceva… Inclinația put-
erii de a ignora opiniile și
mecanismele eductiv-for-
mative ale societății civile.
Căci, în loc să stimuleze
ong-urile să promoveze pro-
grame de responsabilizare
civică a cetățeanului,
guvernanții strecoară un
nou mecanism de timorare.
Și nici motivele pe care le
invocă inițiatorii pentru im-
punerea votului obligatoriu,
în esență responsabilizarea
participativă a alegătorilor,
nu au consistență. În primul
rând, guvernanții au la
dispoziție suficiente formule
pentru a aduce mai mulți oa-
meni la vot. De la mutarea
votului (și) în timpul
săptămânii, pentru ca
votanții să nu-și mai sacri-
fice o zi liberă, la asigurarea
unei zile libere acelora care
au votat. Apoi, un cetățean
care alege să nu voteze nu
înseamnă că nu participă
(indirect) la actul politic și
guvernamental. Cel puțin
din punct de vedere finan-
ciar. Căci banii pe care îi
primesc partidele de la stat,
aleșii prin indemnizații, pri-
marii și guvernanții prin le-
furi, provin din taxele și
impozitele aplicate (obliga-
toriu!) și aceluia care nu
iese la vot.

Dar, să nu disperăm!
În fond, și în Coreea de
Nord există votul obligato-
riu…

●

Afacerile ilegale...Afacerile ilegale...

Viorel
Sandu

CCu ani în urmă, unul
dintre primii politruci ai ţării avea
să recunoască public că nu mai
are nevoi de noi, românii din
ţară, că granițeile sunt deschise
şi că oricui nu-i place sistemul
politic din ţară poate pleca
oricând… Cred că, acum,
oricine şi-a adus aminte de
celebrele declaraţii ale
preşedintelui, demis, al
României… Sistemul politic
românesc ne îndemna să ne
autodeportam sau auto-exilăm.
În ţară trebuiau să rămână doar
roboţeii care muncesc şi nu
gândesc, care merg la vot în
coloane, cuminţi, slugarnici,
partidelor oligarhice.

După acest efort de
memorie colectivă, să revenim
la prezent. Un prezent dezas-
tros, cu mii de şomeri
nedeclaraţi şi cu o piaţă a
locurilor de muncă la negru
destul de înfloritoare, cu salarii
infinit mai mici decât în orice
altă ţară din UE, românul
trăieşte clipe de groază pentru
ziua de mâine… Acesta este
tabloul sumbru al realităţii coti-
diene în 2014, care a creat o
nouă afacere ilegală… Au
apărut ca ciupercile după ploaie
zeci de firme fantomă, zeci de
samsari şi geambaşi de locuri
de muncă virtuale, în orice ţară
doreşti… Italia, Franţa, Germa-
nia, Austria, Anglia, Belgia,
Cehia…

Mii de anunţuri false
postate pe toate site-urile „de
specialitate” îţi oferă, contra
cost, iluzia obţinerii unui loc de
muncă „garantat” în aceste ţări,
în orice domeniu vrei. Cu preţuri
cuprinse între 50 şi 150 de
euro, care includ taxe şi comi-
sioane de procesare a dosarului
personal, geambaşii de job-uri,
te taxează şi te trimit aiurea, un-
eori, alteori nici nu mai pleci, dar
banii îi dai, pentru că, nu-i aşa?,
tentaţia e mare. Câştiguri fabu-
loase te aşteaptă acolo cu mii
de euro pentru aceaşi muncă
efectuată şi în ţară. O loterie a
job-urilor ilegală se derulează
de ani buni sub ochii blajini şi
îngăduitori ai Poliţiei Române
care stă paravan la aceşti
geambaşi… Nu-i vorba că, la
100 de fraieriţi cu doar 50 de
euro bucată, ai un profit fantas-
tic de 5000 de euro şi doar cu
un click de calculator obţii banii.
5000 de euro pentru un anunţ,
dar când te gândeşti că sunt
câteva zeci de anunţuri date de
acelaşi infractor! De aici ai de
unde să cotizezi la prietenii din
poliţie să închidă ochii şi să
claseze dosarele cu celebrul
NUP.

Fraierul de român care
şi-a rupt de la gură copiilor cei
50 de euro ca să câştige un loc
de muncă într-o altă ţară,

aducând venit în euro înapoi că
să-şi achite dările, tot acestui
sistem mârşav, care l-a împins
acolo, la muncă în necunos-
cut… Fraierul, spuneam, e vi-
novatul! Acesta este primul
răspuns al poliţistului care-ţi
primeşte plângerea, asta în
cazul în care o mai faci şi nu te
laşi păgubaş… Fraierul
plăteşte! Oricine poate vedea,
acele zeci de oferte zilnic care
mai de care mai ademenitoare
și care atrag mii de cetăţeni, în
majoritate lor la limita de
subzistenţă. Și care aleg să fie
păcăliţi, o dată, de două ori
până trag lozul cel mare şi apoi
îşi scot pierderea… Dar oare,
aşa să fie? Dar samsarii şi gem-
basii de job-uri care înşeală? Pe
ei cine-i condamnă? Nimeni! Ei
sunt faţa nevăzută şi murdară a
sistemului nostru capitalist
modern! Cărdăşia dintre aceştia
şi poliţie/parchet este evidentă.
Nu se doreşte stoparea
fenomenului, asta este clar.
Poliţia se ocupă de alte cazuri
mai „serioase”… Băieţii au
comenzi politice, cu
nenumărate comisioane grase
şi nu-şi permit să piardă timpul
cu ageamii şi fraierii…

Mii de euro pierderi
pentru stat şi pentru cetăţeanul
de rând. Găuri negre în bugetul
real. Că în economia subterană
aceasta este considerată
profitabilă, asta-i altă poveste!
Sute de cazuri de înşelăciune şi
fals în acte/declaraţii de care
bravii noştri poliţiști şi procurori
nu au timp să se ocupe! O,
orice elev de liceu cu experienţă
în informatică poate depista
urma celui care a lansat
anunţul… Toate site-urile au
obligaţia să pună la dispoziţia
poliţiei informaţii despre titularul
anunţului, apoi banii, din taxe şi
comisioanele încasate, sunt
trimişi de regulă într-un cont la
o bancă sau sunt daţi contra
unei chitanţe, la o locaţie…

Nu-i nevoie să facem
acum muncă de detectiv, dar
aşa este cursul logic al lu-
crurilor. Stoparea acestor cazuri
ar fi simplă, pentru un poliţist
pus şi plătit pentru apărarea
siguranţei şi drepturilor
cetăţeanului! Zeci de cazuri de
înşelăciune care nu sunt rezol-
vate şi care, în final, denotă
„parteneriatul’’ dintre instituțiile
statului cu lumea interlopă cu
infractorul… Una din sutele de
afaceri ilegale din România,
care, din păcate, se derulează
pe faţă… Noi, cetăţenii… In-
fractorii şi sistemul! Un titlu de
film prost regizat, cu proşti şi
fraieri! Un sistem corupt şi
mafiot nu poate da naştere
decât la mafioţi. Există, practic
două „rezolvări”: ori schimbăm
radical sistemul sau devenim cu
toţii mafioţi…

●
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Statul Naţional sau... instituţiile subordonate „vampirismului” oligarhic!Statul Naţional sau... instituţiile subordonate „vampirismului” oligarhic!

Viorel
Sandu

DDe 25 de ani avem
parte de o disoluţie a statului
naţional şi instituţional. Mai
grav este faptul că totul este
aranjat şi planificat dinainte.
Politicienii au devenit un soi de
„Vampiri” care sug fără înc-
etare, seva acestui stat acestei
naţiuni. Nimeni şi nimic nu
îndrăzneşte să întreprindă
nimic pentru a stopa acest
fenomen, total distructiv, pen-
tru fiinţa naţională. Monopo-
lizarea, politizarea şi
mafiotizarea tuturor instituţiilor
acestui Stat, aşa cum de altfel
s-a mai semnalat şi în alte arti-
cole, de la portar şi până la şefi
cu rang ministerial, nu au făcut
altceva decât să blocheze ac-
tivitatea instituţională, care în
condiţii normale ar fi fost de
fapt coloana vertrebrala a unui
stat… Vorbim de instituţii ca
exemplu: Poliţie, Jandarmerie,
SRi, Parchetul General, DNA,
Guvern, Parlament, Curtea
Constituţională, Curtea de
Conturi, Prefecturi, 
Consilii Judeţene, Agenţii
Naţionale/Judeţene, Inspec-
torate Generale/Judeţene, Pri-
marii… etc, aceste instituţii şi
celelalte din subordinea lor, nu
funcţionează. Mai bine-zis,
funcţionează din inerţie. Sunt
excesiv de încărcate ca per-
sonal, fără o structura admnin-
istrativa funcţională, fără o
strategie bine definită, fără
scopuri/obiective de îndeplinit
şi bineînţeles fără termene şi
responsabilităţi. Schemele de
p e r s o n a l / o r g a n i g r a m e ,
supraîncărcate, cu tot soiul de
şefi şi directori generali, exec-
utivi etc.

Cu nenumărate con-
tracte supraevaluate, în

combinaţie cu tot soiul de
parteneriate şi de servicii cu „n”
firme şi firmuliţe ale oligarhilor
de partid. Miliarde de Euro
şpagă şi miliarde de euro
pierderi de la bugetul şi aşa
sărăcit al naţiunii, dar, drastic
urmărit a fi încasat de la
cetăţeanul de rând, paltitorul
de impozite şi taxe, din acelaşi
salariu de mizerie, sclavul
naţiunii ai căror stăpâni sunt tot
aceaşi oligarhi politicieni.

Banii din fondurile eu-
ropene intră în acest circuit an-
chilozat şi aruncaţi pe „taraba”
acestor instituţii, pentru aşa-
zise proiecte, cu comisioanele
de rigoare, care în final ajung
şi în buzunarele unor Oligarhi
Ploiticieni din ţară şi/sau eu-
ropeni, care au aprobat aceste
fonduri! Totul este într-un lanţ
continuu de pierderi imense de
bani, atât din intern cât şi din
extern. Nimeni, nu răspunde
pentru nimic, nimeni nu este
sancţionat pentru prejudicierea
statului. Cel mai adesea,
strânşi cu „uşa” de anumite ar-
ticole de presă, mai mult de
cea internaţională, cât şi a unor
oficiali europeni, Statul, se
vede nevoit să scoată la sacri-
ficiu câte un „Acar Păun” pe
care să cadă toată vină
fărădelegilor unor oficiali
români…

Să ne reamintim doar,
celebrul caz de talie
internaţională, dacă se poate
spune aşa, când o persoan
fizică câştigă procesul cu
CNADMR şi obţine o sentinţă
definitivă pentru plata unei
daune în valoare de un milion
de euro… La câteva zile după
pronunţare, un oficial din
această instituţie, cu mega
afaceri cu bani publici, a con-
siderat că responsabilul princi-
pal, în acest caz nu e nimeni
altul decât muncitorul respons-
abil pentru acea zona, căruia

ar trebui să i se împute milionul
de euro… Cum spuneam
Acarul Păun… nu director, nu
şeful de district, nu şeful de
echipă, nu inginerul, nu proiec-
tantul, ci doar acel simplu
muncitor! Simplu, nu? Într-un
stat cu instituţii funcţionale, ar
fi sărit din schemă toţi şefii
răspunzători de acel sector de
drum, şi ar fi buni de plată… 

Aceasta este mafioti-
zarea instituţională. Blocajul
funcţionarii instituţiilor puse în
slujba societăţii… 

Cine greşeşte
plăteşte?!

Revenid la subiect,
majoritatea instituţiilor statului
arătate mai sus, nu
funcţionează sau, pur şi sim-
plu, ar trebui reduse ca număr
de personal, iar unele
desființate de-a dreptul… Nu-
şi regăsesc utilitatea pentru
care au fost înfiinţate oficial.
Neoficial, toate le sunt utile oli-
garhilor politicieni, toate aduc
profituri partidelor şi clientelei
politice. Poliţia şi Jandarmeria
răspund la comandă politică,
sunt câinii de pază ai polititcie-
nilor, pe aceste două instituții
se bazează politicul ţării în ra-
port cu cetăţeanul cu opre-
siunea străzii şi a
demonstraţiilor… Aici totul
răspunde la comandă politică!
Poliţia păstrează dosare, le
aranjează, le arhivează şi le
scoate la nevoie, iar Jan-
darmeria acţionează în forţă
acolo unde sunt puşi, de
regulă, împotriva cetăţeanului,
care îndrăzneşte să
protesteze; sunt câinii de pază
ai Puterii!

SRi-ul face poliţie
politică în continuare, în intern,
nu face decât dosare politice

la comandă, spionând
cetăţeanul, acultând telefoane,
violând corespondenţa scrisă
şi electronică, amenițând 

şi şantajând eventualii
contracandidaţi politici… Pro-
duce şi coordonează un vast
sistem de Dezinformare şi Ma-
nipulare a populaţiei… La fel şi
Parchetul general, DNA-ul şi
Curtea de Conturi, toate
aceste instituţii acţionează la
comandă politică, pe cine
sancţionează? Pe
contracandidaţii politicieni, pe
şefii de găşti de mafii locale,
când aceştia nu plătesc acolo
sus… taxa lor de protecţie…
Pe cine apară? Nu pe
cetăţean, nu bugetul de stat
care ar fi fost prejudiciat de
vreun consilier, sau de un pri-
mar sau alt funcţionar public…
sau de traficatii de carne vie
sau de alte substanţe, obiecte
etc. Nu, nu aceştia sunt în
vizor. Doar când se produc
daune şi la alte state, atunci in-
tervin cei din afară să
atenţioneze intituțiile statului să
ia măsuri… Milioane de euro
pierderi de la buget! Toate
aceste instituţii, asigură de fapt
bună funcţionare a Economiei
Subterane de unde se
„hrăneşte’’ Vampirul Politician
român! Care suge în continuu
„sângele’’ ţării!

Despre Guvern şi Par-
lament, ce să mai vorbim?! Ei
îşi fac legi lor, îşi fac buget pro-
priu… Miliarde pierderi din
buget! Cât despre Prefecturi şi
Consilii Judeţene, acestea
chiar nu-şi merită banii.
Funcţioneză întocmai precum
guvernul şi parlamentul, doar
asigurându-le spatele şi
numărul de votanţi pe plan
local… În rest, aceleaşi
instituţii nefuncţionale şi
aproape inutile în raport cu
necesităţile cetăţeanului… Tre-
buie doar să facem un apel la
memorie, să gândim prag-
matic, la ce foloseşte fiecare
instituţie în parte şi apoi vom
vedea că, de fapt, 80 la sută

dintre aceste sunt în folosul
mafiei politice şi doar  20 la
sută în folosul populaţiei.
Atunci,mi s-ar părea corect că
în acelaşi procent să fie re-
duse, restructurate…

Nu! Dragi români, noi
nu gândim pragmatic. În gen-
eral ne lăsăm antrenaţi în prop-
aganda Dezinformării şi
Manipulării grosolane produsă
pe toate canalele de TV cât şi
pe diverse bloguri/site-uri. Ne-
am dezvăţat să gândim cu pro-
pria noastră minte, lăsându-ne
antrenaţi în această
propagandă mizerabilă. Prob-
lema noastră „naţională” este
inacţiunea. Unde nu este
acţiune nu este nici schimbare.
Din nimic, nu iese nimic! Ţara
are nevoie de o schimbare de
sistem, un alt sistem cu alte
reguli, cu alte legi. Legi pentru
binele ţării şi pentru binele
cetăţeanului de rând şi nimic
altceva. Legi simple, clare şi
precise.

Fără interpretări, alambicate şi
stufoase şi mai cu seama in-
utile nouă tuturor. Aceasta este
viziunea pe care ar trebui să o
avem în minte de dimineaţă şi
până seară. Schimbarea este
cheia şi nu rotirea cadrelor,
odată cu alegerile! Ce sistem
ar fi fezabil la Noi? Păi, unul
bazat, în primul rând, pe val-
oarea profesională şi pe acce-
sul în funcţii, de la funcţionar la
ministru, doar pe bază de ca-
pacitate şi profesională şi pe
examen, nu promovaţi de oli-
garhia de patride!

Rămân la convingerea
de bază: „În spatele oricărui
politician şi/sau al oricărui par-
tid politic, se află un grup
mafiot’’!?

●

Luaţi-i de pe mine că-i omor!Luaţi-i de pe mine că-i omor!

Matei
Mircioane

PPersonal nu am ştiut
niciodată să-mi calculez fac-
tura la gaz. Am cunoştinţe
care, bătând factura cu
degetul, pe diferite rubrici,
îmi demonstrau că au fost
furate la plata gazului, dar n-
am înţeles nimic. Unii s-au
dus şi pe la societatea de
gaz, au făcut reclamaţii,
contestaţii, au câştigat, au
pierdut. Mie, gazul îmi
scapă printre degete mai
rău decât apa de ploaie.

Evident, pentru că
apa de ploaie, apa din
fântână, apa de la robinet, o
pot aduna în căuşul palmei,
înt-un pahar, o sticlă, un
butoi, dar gazul, cum de-
schid robinetul de la aragaz
se furişează perfid în aer,
fără formă şi culoare. Se
duce naibii fără să mă lase
să-l cântăresc, să-l măsor
cumva. Bine, am şi eu con-
tor de gaz, dar, până astăzi,
când ruşii au anunţat că

opresc gazul pentru
Ucraina, jur că nu m-am
uitat la el. Au fost o dată
lucrătorii de la gaz şi mi-au
schimbat contorul, nu ştiu
din ce cauză. I-am lăsat să-
şi facă treaba, dar i-am
tratat ca pe Martorii lui
Iehova când vin la mine la
uşă cu pliante şi cu invitaţii

la seri de rugăciune. Adică,
m-am uitat prin ei, fără să-i
văd, am dat din cap că bine-
bine, ba, celor de la gaz le-
am dat şi-o semnătură, şi
am închis repede uşa,

ştergându-i instantaneu din
memorie.

Acum aud că a în-
ceput şi războiul gazelor.
Zice că e de rău. Deci,
astăzi m-am dus şi eu la
contorul de gaz şi am văzut
că îmi măsoară gazul în
metri cubi. Am luat o factură
în mână şi am văzut că eu

consum şi plătesc... kilowaţi
oră! Ce mama dracului e
asta?! Gazul ăsta a început
să-mi pută a şmecherie.
Poate că specialiştii îmi vor
da o explicaţie simplă, dar,

tot rămân la întrebarea dacă
mi se măsoară consumul în
metri cubi (m3), de ce dracu’
plătesc eu kilowaţi oră
(kWh)?!

Bun aşa! Eu sunt
mic, nu ştiu nimic. Dar, aflu
pe ştiri că războiul gazelor
s-ar putea să afecteze toată
Europa. Că Rusia a oprit
gazul pentru Ucraina şi, se
pare, coductele pentru Eu-
ropa trec prin Ucraina. S-ar
putea. Se pare. Nimeni nu
ştie nimic precis. Nici preţul
corect al gazului nu se ştie,
pentru că ruşii au calculat
preţuri diferite la fiecare ţară
în parte. Sau zice că s-au
negociat, dar, ce poţi nego-
cia cu un unic furnizor?
România plăteşte 400 de
dolari pe 1000 de m3, Italia
– 375, Bulgaria şi Ungaria –
365, Germania – 360,
Franţa – 345, Moldova –
320 de dolari pe 1000 de
metri cubi. Ucraina a avut
preţul cel mai mic – 285 de
dolari la mia de metri cubi.
Dar, după schimbarea
regimului prorus din

Ucraina, ruşii au ridicat
preţul la 485 de dolari. Deci,
se plăteşte pe bază de pri-
etenie! Oricum, Ucraina nu
a plătit nimic. Prieteni
adevăraţi! Acum, că s-au
supărat pe ucrainieni, ruşii
le cer banii. Au mai lăsat
ceva la preţ – 385 de dolari.
Frumos! Ca în curtea şcolii.

Şi eu i-am dat odată
o minge unui coleg. Era
bătăuşul clasei şi nu se
făcea să te pui rău cu el.
Când mi-a trebuit şi mie
mingea şi i-am cerut-o, mi-a
dat vre-o două. La coaste.
După aceea mi-a spart
mingea şi i-am cerut banii. 
M-a mai bătut o dată.

Tot aşa şi astăzi în
lume. Regulile schimburilor
economice sunt dictate de
cel mai tare. La fel cu soci-
etatea de gaz din România.
Îmi măsoară gazul în metri
cubi şi mă taxează la
kilowaţi oră. Gata, m-am en-
ervat! Luaţi-i de pe mine că-
i omor!

●



4 Tichia de politician

Cei trei „escu”... ai apocalipsei neamului românesc (1)Cei trei „escu”... ai apocalipsei neamului românesc (1)

Andreea
Arsene

AAu trecut două
decenii şi jumătate de când
trei regimuri politice proven-
ite  din aceeaşi stirpe comu-
nisto-fesenistă s-au
succedat la putere de-
turnând destinele unui
popor ignorant, letargic,
condamnat la dispariţie...
Manifestarea unui astfel de
fenomen de ignoranţă și
anihilare în masă mă
determină să încep să cred
că documentarele realizate
de către specialiştii în
tehnica manipulării minţii
prin mijloace parapsiholog-
ice, psihotronice, hipnotice
redau un adevăr halucinant.

Regimul neocomunist Ili-
escu

Investigaţiile de-
marate la începutul anilor
`90 de către experţii în
tehnicilile de manipulare a
maselor au demonstart că
astfel de mijloace subtile
sunt responsabile pentru
scoaterea în stradă a
sutelor de mii de
manifestanţi revoltaţi îm-
potriva dictaturii Ceauşescu.
După atâta vreme poate că
nu mai are relevanţă
această teorie, însă  trebuie
reţinut faptul că beneficiarii
loviturii de stat au fost indi-
vizii care au confiscat
revoluţia  adevăraţilor
revoluţionari, iar imaginea
de salvator al naţiunii
române creată antiromânu-
lui Ion Iliescu a fost o altă
manevră de prostire, de diri-
jare a gloatei naive abia
scăpată de bezna dictaturii
securistice. În acele zile de
confuzie creată prin
nenumăratele diversiuni
răspândite de către agenţii
kgb-işti ai lui Ilici, masa de
răzvrătiţi a trăit o marea
păcăleală istorică. 

Pe la  tribuna
revoluţionară improvizată în
celebrul studiou 4 al TVR s-
au perindat personaje mai
mult sau mai puţin cunos-
cute care au transmiis
mesaje şi comunicate
menite să inducă populaţiei
multă confuzie şi frică.
Printre aceștia s-a aflat la
vârf generalul Nicolae Mili-
taru numit în fruntea ar-
matei, un tovarăș agent
sovietic deconspirat la
sfârşitul anilor `70 de către
ofiţerii direcţiei de contraspi-
onaj Gheorghe Trosca și
Constantin Nuţă. La așa
zisa revoluție, Nicolae Mili-
taru a  găsit, sub oblăduirea
lui Ion Iliescu, prilejul râvnit
de a le plăti fără milă polița
desconspiratorilor, co-
mandând lichidarea

colonelului Gheorghe
Trosca în seara zilei de 23
decembrie la Otopeni alături
de echipa de militari
nevinovați, cât şi uciderea
premeditată a generalilor
Constantin Nuţă şi Velicu
Mihalea urcaţi cu de-a sila
într-un elicopter care a fost
doborât la scurt timp. Aces-
tea au însemnat acte de
răzbunare plănuite de multă
vreme. Noul regim FSN-ist
reciclat dintre comuniștii
trădători ai regimului
ceauşist se instaurase în
zilele sângeroase ale

luptelor dubioase prin  ma-
nipulare, minciună, teroare,
confuzie. Eşalonul secund
al PCR ar fi trebuit să pre-
dea puterea urmaşilor par-
tidelor istorice de dinaintea
instaurării comunismului
stalinist cu binecuvântarea
marilor puteri vestice. Jocul
murdar  al intereselor s-a
desfăşurat pe mai multe
planuri. Ion Iliescu a aplicat
o politică similară cu cea a
lui Ceauşescu. Iar mineri-
ada din iunie 1990 a fost
orchestrată de către unele
personaje care s-au aflat în
așa zisul completul de
judecată a Ceauşeştilor,
între Gelu Voican
Voiculescu, slugoiul  par-
venit al lui Iliescu de la care
primea câte o firmitură de
privilegii de fiecare dată
când se conforma ordinelor.

Călăii fesenismului
nu anticipaseră că, printre
românii manipulați, mai
există şi categoria intelectu-
alilor incoruptibilii, treji,
vigilenți, adevărații duşmani
ai comunismului, urmaşii
martirilor care au pierit la
canalul Dunăre-Marea
Neagră, în alte lagăre de
muncă și în îngrozitoa-
rele închisori comuniste.
Manifestanţii de la
protestele din iunie 1990 îm-
potriva FSN, au fost, în fapt,
aceiaşi revoluţionari auten-
tici care strigaseră în zilele
revoluţiei imediat după fuga
cuplului Ceauşescu „Cine a
tras în noi după 22?”

Strategia manipulării
feseniste nu a putut sensibi-
liza tot tineretul şi intelectu-
alii marcaţi de cei 25 de ani
de dictatură roșie. Asceștia
în nici un caz nu acceptau
restructurarea și renovarea
sistemului comunisto-se-
curistic, ci au cerut cu
hotărâre instalarea
democraţiei autentice. 

Protestele mem-
brilor Asociaţiei 21 Decem-
brie şi ai Grupului
Independent pentru
Democraţie desfîășurate în
aprilie 1990, grupuri

alcătuite din studenţi, int-
electuali și muncitori amăgiţi
prin falsa „Proclamaţie de la
Timişoara”, Punctul 8, prin
care cerea imperios interz-
icerea cooptării în nucleul
de putere nou creat a
foştilor activişti şi securişti,
precum şi promisiunea fes-
enistului șef, emanatul Ion
Iliescu, de a nu candida la
alegerile prezidenţiale din
următoarea lună, au enervat
atât de mult neo-nomen-
clatura iliescistă, încât
aceştia au acţionat cu
teribilă ură și violență îm-
potriva revoltaţilor, utilizând
în afară de arme și bâte, ar-
senalul perfidiei prin calom-
nie, intimidare, insinuarea...
Iliescu, plin de mânie
proletară,  alege, precum
predecesorul lui la adresa
timișorenilor ieșiți în stradă,
atributul peiorativ „golani”,
termen care a constituit ele-
mentul de inspiraţie a cele-
brului imn al golanilor scris
de către Iurea Silviu şi cân-
tat de către revoluţionarul
cel mai înverşunat împotriva
comunismului, Cristian
Paţurcă. Acţiunile antipopu-
lare ale puterii nu s-au oprit
la stadiul de ameninţări cu
represiunea ci, securiştii din
vechea structură, travestiți
în mineri, au terorizat și
agresat bestial sute şi mii de
tineri, studenţi și intelectuali
în majoritate. Cazurile de
notorietate,  precum cel al
ameninţării şi reperesiunii
la care a fost supus diziden-

tul   Dumitru Mazilu, plecat
din FSN şi din ţară imediat
ce sesizase caracterul
meschin al intereselor mem-
brilor fondatori ai grupării
FSN, pe care a încercat să-
i demaşte în manifestul
„Revoluţia Furată”, trebuie
reconsiderat, precum şi
cazul celebrului profesor
român stabilit  în America,
Ioan Petru Culianu asasinat
la comandă în 1991. Lanţul
crimelor împotriva românilor
certaţi cu securiștii și
comuniștii nu se mai
sfârşea..

Victimele mineriadei
din 1990  au sfârşit aruncate
la gropile comune din cimi-
tirul Străuleşti. Nu degeaba,
rudele celor ucişi fără milă și
din ura maladivă a lui Ili-
escu, au protestat ani de-a
rândul sperând să li se facă
dreptate.

Cu toată opoziția de
stadă și a inamicelor partide
reapărute pe scena
societății bulversate și re-
voltate împotriva diabolicu-
lui Front al salvării naționale
cu Iliescu și Petre Roman la
vârf, în ziua de la 20 mai
1990 aveau să iasă
învingător cu un procent
copleșitor exponenţii
reciclaţi ai  regimului
reșapat, între care mulți
comuniști cu originea
evreiască dovedită.

Astfel, Ion Iliescu,
nepotul evreului bolşevic
Vasili Ivanovici fugit peste
graniţă în Regatul Român şi
ascuns de furia armatei
ţariste la sfârşitul secolului
IXX.  

Or, Saul Bruckner -
Silviu Brucan, artiza-
nul campaniilor media
antiromâneşti  care a de-
clarat cu nemăsurată
impertinență într-un interviu
televizat că romînii
reperezintă un „stupid peo-
ple”. Sau Petre Roman
(Neulander), fiul com-
internistului Walter Neulan-
der implicat în campaniile
de deznaţionalizare forţată
din anii începutului de

teroare comunistă. 
Nu mai există vreun

dubiu al implicării evreilor în
holocaustul romînesc în
vreme ce se face caz de
holocaustul evreiesc adus
în mod  obsesiv în actuali-
tate și pe care îl contestăm,
îl neagăm probatoriu mai
multe voci naționaliste între
care și cea a profesorului
Ion Coja. Cerem, în fond, să
ni se permită să prezentăm
dovezile strânse de-a lungul
unei lungi campanii de re-
abilitare a celor acuzaţi de
antisemitism pe nedrept.

Timp de aproape șapte ani
după revoluţie, formaţiunea
politică eterogenă şi
alogenă  derivată din FSN a
condus ţara într-un mod
dezastruos folosind în avan-
tajul său sentimentul de
frică strecurat în rândul
populaţiei cu ajutorul vechii
gărzi torţioniste. Cei șapte
ani de comunism reformat,
însă cu deschidere spre
ecomomia de piaţă, tip de
economie impus de dic-
tatura ocultei mondiale, au
avut menirea de a distruge
suveranitatea naţională
împingând România în
braţele organismelor ban-
care internaţionale prin pro-
cesul de  acaparare a
resurselor şi îndatorarea
peste măsură a statului și
cetățenilor. Stalinismul bru-
tal al celor decenii cumplite
a fost convertit într-o formă
mai maleabilă de pseudo-
comunism cosmetizat care,
de fapt, în mod aberant a
menţinut controlul și
influenţa asupra maselor cu
ajutorul terorii psihice,
persecuţiei oricărei forme
de opoziţie şi a propagandei
demagogice. Scopul
preluării puterii a fost acela
de a distruge o ţară şi un
popor aflate de mii de ani
între graniţele aceluiaşi teri-
toriu...

●
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Prețul prostituției...Prețul prostituției...

Cezar 
A. Mihalache

OOfensiva ruso-
chineză continuă! Prin două
capete de pod la poarta Eu-
ropei: Budapesta și
Bucureștiul. Prin intermediul
a două guverne la fel de
vândute (aparent) și gata
să-și subjuge țările prin în-
nrobirea financiară. Și sunt
multe similitudini. Și în Un-
garia și în România sunt
subordonate domeniile en-
ergetice. Și într-o parte și în
alta se vehiculează aceeași
marotă: uriașă cuprindere a
forței de muncă grație
proiectelor. Iar „cleștele”
mușcă, în final, din două
colțuri de Uniune
Europeană. În Ungaria, gu-
vernul „subordonează” țara
interesului rusesc, în vreme
ce Bucureștiul s-a pus în
genunchi gata să împa-
cheteze întreaga țară în val-
ize chinezești.

La Budapesta, se
promit 10 000 de noi locuri
de muncă prin investițiile re-
alizate pe seama împrumu-
tului acordat de Moscova.
La București, cifrele sunt
similare. Circa 8-9000 de
locuri de muncă, dar prin
înstrăinarea tuturor struc-
turilor esențiale din sistemul
energetic, nu doar prin

„investiiți în domeniul nu-
clear”.

Și totuși, o primă
diferență esențială ar fi
aceea că Budapesta s-a
vândut mai scump, în timp
ce Bucureștiul se
prostituează aproape pe
nimic. Ungaria primește
zece miliarde de euro pen-
tru modernizarea domeniu-

lui nuclear. La noi sumele
sunt la jumătate, deși seg-
mentele ce vor fi acaparate
sunt mult mai numeroase
(inclusiv în domeniile hidro
și eolian). Iar Guvernul
Ponta nu a pus un tarif
prostituției sale, fiind prea
ocupat să înstrăineze cu
orice preț sectorul energetic
crucial. Și nu a pus nici o
clipă problema unui împru-
mut, ci a dat liber preluării
investițiilor prin fluxuri finan-
ciare dinspre Bănca
Industrială şi Comercială din
China.

Și mai sunt și alte
„nuanțe”. Care arată
adevărata relație dintre
„parteneri”.

În Ungaria, Parla-
mentul este cel care a luat
decizia aprobării împrumu-
tului acordat de Moscova.
La București, decizia a fost
luată de guvern. Pentru că
oricum parlamentul ar

îmbrăca la comandă tricouri
roșii (de fapt, pe astea le
au!) și ar saluta cu mâna la
chipiurile de parlamentari
„mao”. Căci, așa cum au dat
afară din parlament steagul
europei, pentru a nu deranja
vizita delegației chineze, la
fel sunt gata să facă și cu
drapelul țării.

Or, tocmai aceste
diferențe dintre acțiunile de
vânzare a propriilor țări, într-
o parte către ruși, în cealaltă
(și) către chinezi, ar trebui
să ne facă să ne întrebăm
ce se va întâmpla după?

După ce viitorul acestei părți
de Europă va fi fost amane-
tat spre aceleași orizonturi
roșii.

Pentru că Bu-
dapesta s-a asigurat de un
împrumut și va avea grijă să
îndrepte bani și spre alte
„proiecte”. Acelea care se
intersectează cu interesele
rușesti. Căci, așa cum
Moscova a finanțat Jobbik
pentru a-i da „muniția”
necesară destabilizării
zonelor cu etnici maghiari,
la fel este de presupus că
prin acești bani se vor
finanța acțiunile Consiliului
Demnității Umane (!) de la
Budapesta. Organizație
care, la momentul în care
parlamentul ungar parafa
lista rusească, nu de
investiții, că alea sunt de
acoperire, ci de focare de
destabilizare (în primul rând
în România și Slovacia), în
clipa în care, în Bucureștiul
roșu politic, guvernul Ponta,
ca minister anexă al Bu-
dapestei, anunța alocarea
investițiilor, fără a întreba
țara, măcar prin simulacre
de dezbateri civice (pentru
că votul Parlamentului
oricum nu mai 
reprezintă opțiunea țării),
la Budapesta, aparent
rusofilizată, Consiliul
Demnității Umane anunța
inițierea procedurilor de

retrocedare a Transilvaniei.
Pentru că, evident, nu fug
ungurii cu Ardealul în spate,
ci îl decupează direct aici,
prin forțarea retrocedărilor
prin acte false.

De aceea, este cât
se poate de evident că ofen-
siva financiară ruso-chineză
are ca plan, cel puțin într-o
primă etapă, satisfacerea
cererilor Budapestei în
pretențiile acesteia față de
pământul românesc.

P.S.:

Este clar că, dacă
se vor ocupua chinezii de
reactoarele nucleare, Rusia
va avea partea ei, cel puțin
prin vânzarea de tehnolo-
gie, mai ales că Europa a
anunțat că, în cazul
prezenței chineze în
investițiile nucleare din
România, nu se va mai im-
plica pentru oferirea de
tehnologie pentru reac-
toarelor 3 și 4.

●

Ţiganii şi pagodele rome…Ţiganii şi pagodele rome…

Matei 
Mircioane

CCum de s-a încurcat
frate-miu cu ţiganii?! – se
întreabă şi, totodată, îi
reproşează preşedintele
Traian Băsescu fratelui său
Mircea. Întrebarea este
retorică şi, în acelaşi timp,
falsă. Pentru că şi Traian
Băsescu a ştiut să obţină de
la ţigani ceea ce i-a trebuit.

Şi lui, în primul rând,
i-au trebuit voturi.

Înainte de 89’, pe
când fraţii Băsescu făceau,
aşa cum au recunoscut,
bişniţă pe mare, ca tot mari-
narul, nu ştim dacă au avut
nevoie de ţigani ca să-şi
plaseze marfa. Probabil,
ocazional, pentru că blugii,
adidaşii, ciorapii de damă,
sutienele, materialele
supraelastice pentru rochii,
erau căutate de tot românul
dornic să se îmbrace „ca
afară”. Însă, după revoluţie,
când Mircea Băsescu s-a
orientat spre afaceri, n-a
putut să lase neexploatată o
zonă în care se învârteau
mulţi bani. Zona ţiganilor in-
terlopi. Nu contează că banii
erau făcuţi din furt,
cerşetorie, prostituţie,
şantaj, cine ştie, poate şi
crimă. Important era să stai

aproape de o sursă
importantă de bani negri. 

Nu se ştie când ai
nevoie de o sumă de bani
necontabilizaţi. Îi iei împru-
mut, faci un serviciu, o
promisiune, şi banii vin
grămadă. Pentru aceasta,
strategic, Mircea Băsescu s-
a şi înrudit cu ei, făcându-se
naş la ţigani. Dar, după cum

se ştie, când intri într-o fam-
ilie, trebuie să adopţi şi obi-
ceiurile acelei familii. Or, cel
puţin să le suporţi. Şi,
Mircea Băsescu le-a adop-
tat şi… suportă.

Celălalt frate mari-
nar, Traian Băsescu, s-a ori-
entat spre politică. Şi, în
politică ai nevoie de bani,
dar, mai ales, de voturi.
Pentru aceasta Traian
Băsescu a organizat par-
tidul pe care l-a condus ca

pe o maşinărie de făcut vo-
turi. Dacă social-democraţii
şi-au găsit o importantă
sursă de voturi printre
ţărani, muncitori şi pension-
ari, respnsabilizând oameni
care să se ocupe de aceste
categorii sociale, partidul
condus de Băsescu a privit
mai în amănunt. Printre
sursele de voturi care tre-

buiau exploatate s-au aflat
emigraţii în străinătate,
neoprotestanţii (pocăiţii, în
limbaj vulgar), intelectualii,
ţiganii. Întotdeauna au fost
oameni din partid care
aveau această sarcină, să
ţină legătura cu ţiganii. Ce
puteau să promită în schim-
bul voturilor ţiganilor, decât
că îi lasă să-şi vadă de
modul lor tradiţional de
viaţă. Eventual, să-i şi pro-
tejeze ca să-şi păstreze

„tradiţiile”.
Nu cred că sunt dis-

criminator când spun că an-
umite tradiţii ţigăneşti sunt o
problemă, din moment ce
toată Europa recunoaşte că
ţiganii şi modul lor de viaţă
reprezintă o problemă. Este
o evidenţă. Dar, politicienii,
şi de la noi şi de aiurea (cei
mai mulţi), în loc să încerce

cu adevărat să o rezolve, o
privesc ca atare şi se folos-
esc de ea. Aşa a făcut şi
Traian Băsescu. Pentru că,
după cum spun afaceriştii
cinici, deja de pe vremea lui
Vespasian, aşa cum banii n-
au miros, nici voturile nu au.

Deci, să nu se mire
Traian Băsescu de faptul că
frate-su s-a încurcat cu
ţiganii, pentru că şi el s-a în-
curcat. Când a avut nevoie.
Numai că a pus mai mulţi in-

termediari între el şi ţigani.
Şi, astfel, scandalurile cu
ţigani nu l-au atins direct.
Dar, ne-au atins pe noi,
fiindcă atunci când scan-
dalurile n-au fost simple
imagini la televizor, ci s-au
întâmplat aproape, în auto-
buz, la piaţă sau pe strada
noastră, toţi am fost
deranjaţi. Dar, cei mai mulţi
dintre noi am tăcut, ca să nu
fim etichetaţi drept rasişti.

A, şi să nu uit! Una
dintre modalităţile absurde
prin care politicienii au
încercat să rezolve „prob-
lema ţigănească” a fost
schimbarea numelui lor. Ca
şi când, dacă schimbi nu-
mele unei băuturi alcoolice,
de exemplu, aceasta nu-şi
mai face efectul obişnuit.
Stupid! Dar, am înţeles că
această „inovaţie” cade în
sarcia lui Ion Iliescu.
Revoluţionarul blând, care
îşi rezolva problemele cu
minerii. Dar, acum, mineri
aproape că nu mai sunt. În
schimb, palatele ţigăneşti,
făcute „cinstit”, nu-i aşa?, au
umplut toate oraşele şi
satele. Hai, să le schimbăm
numele în pagode rome. Ce
ziceţi? Poate nu ne mai
deranjează.

●


