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Mizilic de sărăcie…Mizilic de sărăcie…

Cezar Adonis
Mihalache

OOricine și-ar dori să
guste „o felie de nostal-
gie”… Dacă ar avea gustul
primelor iubiri, culoarea
cerului la prima dragoste,
mirosul stelelor de adoles-
cent… Dar o felie cu gust de
comunism, asta „nostal-
gie”?! Poate doar
rebrenduită! „Decojită” de
frumusețea trăirilor adoles-
centine și ambalată într-un
roșu purpuriu. Același roșu
etern…

Aparent, riscantă

campania unui producător
„tradițional”. Care nu exista
el pe vremea aia cenușie,
dar ne propune gustul-de-
la-stat (!), să nu-i facem
reclamă degeaba, am-
intindu-ne de presupusa
savoare a unei epoci pe
care am dărâmat-o cu jertfă.

Și chiar dacă pare
hazardantă asocierea aces-
tei imagini de producție a
mâncării „sănătoase” cu pe-
rioada roșului etern
(utopic!), evident că
producătorul nu și-a riscat
imaginea și vânzările de
dragul de a face un pic de
internaționalism la parizer.
Are în spate studii de piață,
paradigme sociale și, 
mai ales, trenduri… O
dezamăgitoare „evoluție” a
țării, căci pare că prezentul
s-a separat de trecut doar în
laudele noastre pentru
cronicile istoriei.

Or, chiar așa de re-
pede ne-am lecuit de ru-
perea de un trecut brutal
încât să ne brutalizăm
prezentul și viitorul de
dragul unor amintiri presu-
pus „fascinante”? Ălea cu
gust de soia…  Sau poate
asta înseamnă „sănătos”
pentru noi?! Sănătos pentru

trup, invaziv insinuant pen-
tru mintea din ce în ce mai
puțină!

Să ne fie dară atât
de dor de vitrinele goale ale
alimentarelor comuniste
încât să ne lăsăm rațiunea
adormită de monogluta-
matul dependenței de
cenușiu?! Atunci, oare, să
ne mai mirăm, de parcă noi
nu eram pe aici, de faptul că
Bucureștiul s-a înroșit?! Că
țara și-a vărsat singură (e
tot mai probabil!) cazanul cu
smoală roșie pe jumătate
din ea?

Parcă totul face
parte dintr-o uriașă

conspirație. Una în care
măsurile „sociale” depășesc
conturul de populism, fie el
și desănțat, derapând într-
un socialism tot mai auten-
tic. Că nostalgic, asta nu!,
chiar nu poate fi…

Ni se promite trans-
port public gratuit. Ni se in-
terzic multitudinile de
exprimare, CNA con-
cluzionând că țara nu mai
are nevoie de sloganuri care
să cuprindă repere precum
„cea mai variată ofertă”. Atât
de repede se înfig niște pi-
uneze care întind, de fapt, o
imensă pânză: complici-
tatea.

Acum, oferta
parizerului de pe vremuri a
explodat în nișa publicității.
Dar am uitat ce gust avea
parizerul atunci? Sau, ce
gust nu avea, căci nici
sărăcia nu se mai găsea?

Și poate că un
producător poate să pună
orice etichetă pe marfa lui.
Dar când ai o lege care in-
terzice cultul odiosului
regim, să vii pe sub
scheletele a milioane de
sacrificați, cu imagini din-
colo de sugestia propagan-
dei de regim (nu neapărat
alimentar!), iar autoritățile să

tacă, asta chiar înseamnă
că am luat-o pe un drum lat-
eral.

Părțile frumoase ale
trecutului, reperele de dem-
nitate națională, le-am pre-
dat într-o arhivă a lașității
noastre în fața voinței limbri-
cilor care ne conduc vremel-
nic. În schimb, mizilicul
acelei existențe sordide este
ridicat la nivel de valoare
națională. Parizerul… Azi,
parizerul, dar mâine?

Asta predăm
generației următoare din
Trecut?! Dintr-un trecut, nu
al nostru, căci la nivelul nos-
tru de lașitate și complicitate

nu avem dreptul la așa
ceva, ci al vremurilor
acelora care au știut să
apere valorile realizate de
înaintașii lor.

Le este dor unora de
comunism? Le este dor mul-
tora de cenușiul de atunci?
N-au decât să deschidă vol-
umele epocii să-și aprofun-
deze fetișurile lor roșii. Dar
să nu ni le trântească și
nouă ca imaginea a ceea
ce, de fapt, ne-am dori noi,
dar chipurile nu știm!

Să-și păstreze intim-
itatea de sub cearșaful roșu
în cotloanele lor de cruci
politice de piatră. Ajunge cât
roșu ne inundă politic!

Altminteri, și nostal-
gia va deveni doar un alt
mizilic de sărăcie a acestui
prezent abundând de
lașitate… Un mizilic care
chiar ar putea deveni lectură
de „omagiu întovărășit gus-
tului preaiubit” (dixit, 2016,
nu 1989, și nici măcar
„1984”…).

●

Din lac în puț...Din lac în puț...

George
Petrovai

LLa vremea lui, Emi-
nescu își deplângea
compatrioții crunt înșelați și
exploatați de leprele interne
și externe: „Vai de biet român
săracul,/înapoi tot dă ca
racul”... Dar iată că după 150
de ani de-atunci și după trag-
ica farsă democratică (sic)
dintr-o altă Duminică a Orbu-
lui, românii nu se dezmint,
astfel că – în virtutea
aceleiași sinucigașe logici à
rebours – în ziua de 5 iunie
2016 au votat cu atâta furie
patriotică împotriva corupției
generalizate și cu așa o
neghioabă indulgență față de
corupții arhidovediți, încât au
izbutit să-i lase cu gurile
căscate deopotrivă pe liderii
PSD pentru scorul nevisat
(niciodată în cei 26 de ani de
făcătură postdecembristă ei
nu reușiseră să refacă mari-
ajul secerei cu ciocanul în în-
tregul București!) și pe străini
pentru mioritica performanță
de-a pune autoritatea publică
locală în labele unor
megarăufăcători, unul dintre
aceștia (Cătălin Cherecheș)
pușcăriaș sadea, alții (și nu
puțini) aflați foarte aproape
de mititica (bunăoară,
„faimoșii” primari realeși ai
Craiovei, Brașovului și
Devei, ori Horia Scubli,
proaspătul ales al municipiu-
lui Sighetu Marmației, care
deja a lăsat urme de neșters
prin finanțele unor instituții ca
Romsilva sau în cele ale
campusului Liceului forestier
din urbea maramureșeană)...

Astfel stând lucrurile
pe la noi, nu poți să nu fii de-
acord cu adorabilul George
Orwell, cum că cei care
votează nelegiuirea și minci-
una nu sunt victime, ci com-
plici!

Fără a încerca să
justific această incalificabilă
stare de lucruri, din care cu
necesitate vor rezulta peste
câteva luni alte cheltuieli cu
organizarea alegerilor antici-
pate în localitățile unde pri-
marii cu probleme vor fi
săltați de mascați, spun doar
că la noi s-a creat o stare de
spirit favorabilă unui scrutin
completamente ilogic:

1) Despre ce
democrație mai poate fi
vorba într-o țară în care este
ignorată de autorități însăși
coloana vertebrală a aces-
teia – voința poporului

concretizată în rezultatul
unui plebiscit? Neaplicându-
se până în clipa de față vr-
erea cetățenilor exprimată
prin referendumul din 2009
(la el au participat peste 50 la
sută dintre românii cu drept
de vot și peste 80 la sută din-
tre aceștia s-au pronunțat
pentru un parlament unicam-
eral cu maximum 300 
de membri), în România
ulterioară acestei grave
ofense aduse națiunii și veri-
tabilei democrații orice este
îngăduit, vasăzică orice este
posibil. După cum prea bine
se știe, exact în această
direcție a fărădelegii au curs
toate cele din România
postdecembristă...

2) Toate legile din
România ar trebui să fie
scurte și clare, adică imposi-
bil de interpretat și
răstălmăcit. Dacă Legea
alegerilor (locale și generale)
ar cuprinde un articol-
propoziție de felul următor:
„Cetățenilor români cu prob-
leme de ordin juridic li se in-
terzice accesul la demnitățile
publice până la deplina lor
clarificare”, nu se ajungea la
grozăvia ca judecătorii să
permită intrarea în cursa
electorală a unui catindat
aflat după gratii, iar acesta n-
ar fi câștigat primăria Băii-
Mari cu năucitorul scor de 70
la sută! S-a contat pe bunul
simț al celui în cauză și pe
discernământul alegătorilor?
Ei bine, iată că cele două
componente ale unui scrutin
matur și responsabil n-au
funcționat. Mai bine spus au
funcționat, dar complet de-a-
ndoaselea.

3) Deoarece Româ-
nia zilelelor noastre are cel
mult 15 milioane de cetățeni
cu drept de vot (Institutul
Național de Statistică
vorbește de 18 milioane
alegători la o populație de 19
milioane!), toate alegerile de
la noi se cheamă că sunt o
uriașă și prelungită fraudă!
Iar concluzia acestei es-
crocherii la nivel național
este următoarea: În foarte
multe localități ale țării,
bunăoară așa ca în municip-
iul Sighetu Marmației
(populația acestuia aproape
că s-a înjumătățit din 2007
până acuma), numărul con-
silierilor ar trebui să se
reducă proporțional. Adică
nici vorbă de 19 aflători în
treabă, ci de cel mult 11!

●
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România jignită?România jignită?

Grid
Modorcea

PPână mai ieri,
România nu exista în Amer-
ica și deodată există, oa-
menii au început să o caute
pe harta lumii, din momen-
tul când un senator republi-
can, John McCain, care a
vizitat Bucureștiul, care ne
cunoaște bine, a spus într-o
dezbatere electorală: „Chiar
dacă Donald Trump va de-
veni preşedinte, sistemul
democratic de control
instituţional funcţionează în
Statele Unite. Eu cred în
continuare că avem instituţii
guvernamentale care vor
ţine sub control o persoană
care ar încerca să îşi
depăşească atribuţiile
constituţionale. Nu suntem
România”.

Nu suntem Româ-
nia! Și noi, în timpul lui
Ceaușescu, ziceam: „Nu
suntem Burkina Faso!”.
Deci România a ajuns să fie
luată drept reper
internațional pentru a defini
anchilozarea, nivelul cel mai
de jos al unui sistem demo-
cratic, a ajuns oaia neagră a
lumii, un simbol negativ al
evoluției!

De zeci de ani tot
scriem, ce ziarist normal nu
a scris!?, că în România
nimic nu funcționează,
adică instituțiile satului sunt
ca o baltă stătută, clasa
politică ucide tot ce merge,
puternicii de paie ai zilei dis-
trug tot, au introdus ca lege
de guvernare jaful, minci-
una, hoția. Toți sunt corupți,
o clasă de semianalfabeți
care privesc cu seninătate

compromiterea titlului de
doctor, care au introdus ura
în relația alegător-ales, cum
era ura de clasă introdusă
de bolșevici împotriva
burgheziei. Totul este de-
molat, toate valorile dis-
truse, umilite, nevoite să
închidă ochii sau să fugă
unde văd cu ochii. Nimic nu
merge bine, nimic nu
funcționează, structurile co-
muniste care funcționau în
regimul trecut sunt acum

puse să funcțoneze în haos
și iese o anarhie pe care nici
un expert nu reușește să o
descrie.

Și acum, când un
străin, un american citat de
„The New York Times”,
spune pe șelau: „Nu suntem
România”, sărim ca arși,
toate ziarele, în frunte cu
„Gândul”, titrează cu litere
de-o șchioapă: „România
jignjită de America!”

Dar America nu e
jignită de România? Nu e
jignită de faptul că încalcă
drepturile omului sub pre-
textul că luptă împotriva
corupției? Iar lumea, lumea

mare, civilizată, nu e jignită
de România, care devine o
țară inutilă pe harta lumii,
fiindcă omenirea se poate
descurca și fără ea? Cu ce
ajută România mersul
lumii? Ce rol joacă ea la
ONU, la UNESCO, în
relațiile internaționale? Nici
unul. Nu are o voce demnă
de atenție. E doar piață de
desfacere pentru alții. E
doar teren de speculă, de
adăpostit refugiați sau de in-

stalat armament străin! Nu
mai are industrie. Nu mai
are agricultură. Nu mai are
armată. Are scuturi
antirachetă. Și ce mai are?
Mitomani. Mitomani cu
carul. Mai are europarla-
mentari? Unde sunt? Cine
sunt? Ce fac? A auzit cineva
de ei? Îl și văd pe Mircea Di-
aconu cum își scuipă
degetele și numără euroii,
salariul, ca un personaj pe
care îl joacă în filmul Nunta
de piatră. Atât fac, atât vor,
să aibă euroi în pungă!
România este figurantă, nu
joacă nici un rol
internațional notabil. E

ținută ca obiect în peisaj. Să
fie acolo de formă. Și să
tacă mult, ca Mutul cel
președinte. Ca toți am-
basadorii sau consulii, care
sunt de paie. Nu ajută cu
nimic UE-ul, dimpotrivă, îl
încurcă.

Adică oamenii ei
politici nu jignesc România?
România e jignită din inte-
rior. E jignită de lipsa crasă
de comunicare, de blocajele
funcționărești, de birurile

care se tot pun, de salariile
mizerabile, de pensiile miz-
erabile, de șomaj, de găștile
care o conduc. E jignită de
fiecare parlamentar care
fură, care minte. E jignită de
oameni care, cum ies din
pușcărie, candidează la
alegeri și ajung primari. E
jignită de fiecare plic care se
dă să se câștige un vot. Nu
e jignită de un președinte
care orbecăie, care nu
înțelege ce se întâmplă,
care nu-i capabil de dialog
cu oamenii, care bifează
vizite în străinătate și oferă
dineuri unor fețe regale fără
importanță, mai rău ca pe

vremea răposatului? Cu ce
a jignit McCain România
când a spus că, noi, Amer-
ica, avem legi care
funcționează, care pot con-
trola jivine ca Băsescu?
Sigur, parcă și aud o voce
de pe Forum, care îmi dă
imediat o replică și spune că
dacă Băsescu ar ajunge în
Congresul SUA, ar face să
nu mai funcționeze nici
acolo sistemul democratic
cu care se laudă americanii.
Voi nu aveți un Băsescu,
domnilor americani, că v-ar
arăta el vouă legi și rigoare!

Degringolada a
ajuns atât de mare încât
fiecare vorbă a unui politi-
cian român este
răstălmăcită, fiecare faptă
hulită, nu mai există demult
un consens politic în direcția
vocii poporului, fiindcă ni-
meni nu se mai înțelege cu
nimeni, toți sunt la putere,
toți sunt în opoziție, cum
bate vântul, nimeni nu mai
are un program politic, ni-
meni nu mai știe ce fel de
țară e România, ce vrea, în-
cotro merge, ba, așa cum
am văzut astă-toamnă într-
o emisiune la TVR, numită
“Vax Populi”, la întrebarea
„în ce țară trăim noi?, oa-
menii nu știau să răspundă
în ce țară trăiesc, și erau
români, vorbeau românește!
Chiar și dacă un singur
român nu știe în ce țară
trăiește, e un semnal grav
despre boala în care se află
România!

●

Al. Fl. Țene:  La braț cu Andromeda -Al. Fl. Țene:  La braț cu Andromeda -
Viața scriitorului  Gib. I. Mihăescu între realitate și povesteViața scriitorului  Gib. I. Mihăescu între realitate și poveste

- o cronică literară de Emil 
Istocescu -

Un eveniment edito-
rial important îl constituie
apariția la Editura Napoca
Nova, la începutul anului 2016
a volumului „La braț cu An-
dromeda”-Viața scriitorului
Gib. I. Mihăescu între realitate
și poveste.- al cărui autor este
Al. Fl. Țene, scriitor notoriu,
foarte activ și prolific,
președinte al Ligii Scriitorilor
români, uniune profesioală cu
filiale, aproape în toată țara,
membru al mai multor instituții
culturale de prestigiu din țara
și srăinătate. Cartea este
prefațată de Voichița
Pălăcean- Vereș, iar coperta
aparține lui George Roca,
compatriot, stabilit în Aus-
tralia.Volumul are aproape
400 de pagini și se deschide
cu un sumar, dar concludent,
argument al autorului, din
care desprindem mărturisirea
motivelor care l-au determinat
să întreprindă un astfel de de-

mers creator/evocator. Fiind
el însuși fiu al urbei viticole
Drăgășani, ca si Gib. I.
Mihăescu, a manifestat de
timpuriu curiozitatea de a-i
cunoaște viața și opera, iar
apoi dorința de a scrie chiar o
carte despre părintele roman-
ului „Rusoaica”, vis realizat,
iată, după scurgerea mai mul-
tor decenii: „Așa s-a născut
acest roman ficționalizat și
romanțat, dar care păstrează
firul roșu al adevărului…  „Ro-
manul de față se dorește a fi
o închinare pro-memoria scri-
itorului Gib. I. Mihăescu din
Drăgășani, ca și mine”

Titlul cărții, „La brat cu
Andromeda” este bazat pe un
artificiu creator inspirat, menit
să atragă atenția asupra
semnificațiilor lumii celeste din
romanul de debut din 1930,
lume contemplată cu atâta pa-
siune de Gib. Mihăescu, dar
modificând simbolul inițial de
la care a pornit acesta.

Astfel, în viziunea lui
Gib. Mihăescu, constelația
Andromedei este în-

truchiparea unui ideal de puri-
tate morală și frumusețe fizica
feminină, irealizabil, în con-
trast cu eroinele
dezamăgitoare din lumea
terestră, precum Zina
Cornoiu, Arina Velovan sau
Donna Alba.

„Cerul este, pentru
oamenii de felul lui Andrei
Lazăr (și, desigur și pentru
Gib. I. Mihăescu) nu numai
imperiul frumuseților ideale, ci
si limanul în care își găsesc
mângâiere nevinovatele lor
frământări pământerști”.

Andrei Lazăr este un
idealist visător, victimă
nefericită cauzată de in-
adaptarea la o societate
degradată.

În recentul roman -
evocator, prin noul titlu, „La
braț cu Andromeda”, contem-
plarea constelației Amdrom-
eda devine un fericit liant
pentru desfășurarea firului
epic, fiind însoțită de imaginea
candidă a frumoasei Luminița,
ingenua prietenă din perioada
pubertății eroului cărții.

Urmărind, cronologic, evoluția
eroului său, autorul
structurează întregul roman în
două mari părti, inegale, cu 16
capitole (în prima parte 11, iar
în partea a doua 5).

Romanul debutează
cu festivitatea inaugurării
noului sediu al Palatului Co-
munal în prag de An Nou
1900, la Revelionul organizat
la etaj, în vasta sală de Con-
siliu și recepții, în prezența
notabilităților urbei, în frunte
cu primarul Filipescu, con-
silierii locali, avocați,
magistrați, negustori,
meseriași, cu familiile, printre
care   se află   și Nilă
Mihăescu, tatăl viitorului scri-
itor, cu soția.

În capitolul următor se
prezintă numeroasa familie a
acestuia. Ceea ce, printre al-
tele, asigură reușita și val-
oarea artistică a romanului
este realizarea unui personaj
Gib. verosimil: uman, distins,
echilibrat, decent, fără
exagerări, surprins în toatre
ipostazele vieții, cu mari

reușite, dar și cu unele
eșecuri: în copilărie, între
părinți și frați, apoi   școlar la
„Frații Niculescu”, elev la liceul
Carol din Craiova, la gimnaz-
iul Radu Greceanu din Slatina
și la gimnaziul Al. Lahovari din
Rm. Vâlcea; student „în-
târziat” la Drept, în București,
ziarist în Cluj și în capitală,
alături de bunul său prieten
Cezar Petrescu, apoi avocat
în urbea natală, timp de 6 ani,
între 1924-1930 și, în sfârsit,
stabilirea la Bucureși, cu fa-
milia intre 1930-1935. 1935 -
anul fatidic al morții premature
a lui Gib.I. Mihăescu a fost
anul când a fost suprimat
brusc acest fascinant urcuș
pe scara afirmării sale literare.
Tocmai de aceea apariția
acestei evocări vine în spri-
jinul cunoașterii unui mare
prozator, de care generațiile
de după al doilea război mon-
dial au fost lipsite mulți ani.

●
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Iohannis jignește alegătorul suveran!Iohannis jignește alegătorul suveran!

Ionuț
Țene

DDe câteva zile ob-
serv o agitație politică de la
cele mai înalte niveluri până
la remarcile de pe facebook
și forumuri de a se persifla
alegătorul român pentru
votul dat în 5 iunie la
alegerile locale. Ca hienele
s-au aruncat politicienii
corupți și agenții de
influență soroșiști să atace
în mass-media și facebook
pe românii care au votat,
jignindu-i, ba că sunt proști,
ba că au fost bătrâni, ba că
nu au cultură, ba că nu știu
să voteze, ba că
empatizează cu penalii care
au candidat. Se induce în
subsidiar ideea că românii
nu știu să voteze, iar
românul „e prost” dacă nu
votează ce ne spune am-
basada SUA, DNA sau
Mama Omida de la Brux-
elles.

Este un atac murdar
atât la democrație cât și la
exprimarea constituțională a
votului suveran, atunci când

rezultatele votării nu core-
spund cu păpușarii din
spatele noi politici a partidu-
lui de onegiști Alba ca
Zăpada, la care lucrează
celebrul trinom. Culmea tu-
peului a avut-o președintele
Klaus Iohannis, care era cât
pe aici să nu mai ajungă să
voteze, atât de mult la in-

teresat de votul românilor
de duminică înainte de a
pleca în încă o delegație de
lux, de data aceasta în Lux-
emburg. Klaus Iohannis la
un pahar amical de
șampanie diplomatică a de-
clarat ca va face o analiza la
întoarcerea în România. 

Președintele a confirmat in-
direct și informațiile potrivit
cărora a fost foarte deranjat
de rezultatul obținut de
PNL. Șeful statului a co-
mentat si faptul ca alegerile
au fost câștigate și de mai
multi primari care au prob-
leme penale, afirmând că
inclusiv la Luxemburg a fost

întrebat despre acest lucru.
Uite cine vorbește

de penali și oferă lecții de
morală, Klaus Iohannis care
instanțele din România i-au
luat două case însușite prin
fals la Sibiu, un președinte
acuzat prin anii 90 că a trafi-
cat copii? Nu i-au apărarea

primarilor penali din Româ-
nia, dar unii dintre aceștia
încă nici nu au fost trimiși în
judecată, fiind victime ale
unui heirupism procurăresc
ce pare suspect în ochii
românilor, că a fost con-
damnat din afara țării.
Comunitățile locale au votat
cu acei primari care au făcut
ceva bun și util pentru
orașul lor. Sigur există
excepții, ca Cherecheș la
Baia Mare sau Scripcaru la
Brașov, unul fiind în
pușcărie, iar altul în fază
avansată de cercetare, și nu
trebuiau votați. În rest toată
stima mea față de
alegătorul român care nu a
votat gargară, ci a ales pri-
mari care au realizări pentru
comunitățile lor. Nu poți să
zici că Olguța sau Boc nu
au realizări pentru municipi-
ile pe care le păstoresc și nu
ar fi meritat să fie votați.

Nu cred că românii
au nevoie să vină Iohannis
să le spună cu cine să
voteze, nici Soros, nici am-
basada SUA, nici Bruxellul.
Românii au dreptul obținut
prin sânge la revoluție ca să

fie liberi și să voteze cu cine
le dictează conștiința. Bravo
lor! Revin la situația de la
București. La urma urmei a
ieșit primar o jurnalistă
tenace, o femeie frumoasă
și deșteaptă, prima din isto-
ria Bucureștilor, să vedem
ce face. 

Era preferabil candi-
datul tehnocraților de import
sau a lui Soroș să iasă pri-
marul general al capitalei?
S-au ăla de la ALDE care
milita să se dărâme Cate-
drala Mânturii Neamului, el
fiind mai catolic ca și Papa?
Istoria m-a învățat că
românii nu sunt așa de
proști cum cred unele ong-
uri finanțate de la Brux-
elles.Peste patru ani dacă
nu ne plac candidații aleși îi
vom schimba, dar nu avem
dreptul să ne batem joc de
dreptul constituțional al
românilor de a vota liber și
independent.

●

Alte morţi suspecte sau cum se ucid „afaceriştii” între ei…Alte morţi suspecte sau cum se ucid „afaceriştii” între ei…

Maria Diana
Popescu

AAlegeri locale? Şi 
ce dacă! Reconfirmarea 
unor penali, reconfirmarea
continuităţii fraudei şi
corupţiei! Majoritatea aleşilor
sînt interesaţi doar de ciolan,
nu de cetăţean. Asta se
întîmplă de un sfert de veac!
Satele noastre, după mai
bine de un sfert de veac de
domnie capitalistă, arată tot
ca în feudalism, cu privata în
fundul grădinii, butoiul în
curte pe post de baie, noroaie
pînă la glezne, zeci de
localităţii şi mii de gospodării
fără curent electric. Ei vor
primăriile pentru bunăstarea
lor şi atît. Care primar de la
ţără n-are gipan, vile şi con-
turi grase, pe fondul tragic
descris mai sus, să ridice
două degete. Aveţi curaj?
Cine e cel mai bogat om din
sat? Primarul, se ştie. El
joacă pe degete tot ce mişcă.
Cîteva judeţe din ţară sînt
sub ape în urma recentelor
inundaţii, unii localnici şi-au
pierdut casele, orătăniile din
curte şi puţina agoniseală de
o viaţă. Au rămas pe drumuri,
dar primarii, în aceste zile de
tragică încercare pentru ei,
nu visau decît voturi.

Despre toate aceste
drame, despre marile
nelegiuiri sau despre moartea
îmbuteliată de Hexi Pharma,
care ţine de siguranţă
naţională, pe Iohannis îl
doare fix în teneşii cu care a
pedalat bicicleta prin Sibiu,
păzit de sepepişti. „Cînd o
firmă ucide premeditat

populaţia este o problemă de
siguranţă naţională, deci con-
voci C.S.A.T.”, analizezi şi iei
decizii imediate! Nu-l laşi liber
pe criminal. Dar noi avem
parte de un cuplu prezidenţial
bun la organizat excursii
peste mări şi ţări şi activităţi
distractive în are liber! E plină
presa de lucrurile trăsnite
marca Iohannis, dar ca să
vorbească degajat, la inaugu-
rarea unui monument al
crimelor comunismului, care
de fapt au avut loc pînă în
anul 1964 (crimele comunis-
mului la această perioadă de
timp se referă, nu la epoca
socialistă, cînd nu mai exis-
tau deţinuţi politici) şi să
treacă sub tăcere genocidul
Hexi Pharma, este o
condamnabilă lipsă de re-
sponsabilitate. De foştii
condamnaţi din anii de
restrişte şi recondamnaţi la
tăcere şi uitare prin catastrofa
217/2015, nici n-a amintit la
inaugurarea „Aripilor”. Cineva
trebuie să dea socoteală pen-
tru moartea a zeci de mii de
pacienţi infectaţi în spitale! Pe
cînd, domnule Iohannis, un
monument al penalilor Put-
erii? Un monument pe care
să se scrijelească numele
criminalilor economici care au
vîndut economia Ţării şi au
făcut averi nemăsurate, nu-
mele celor care au ucis cu
nepăsare atîtea vieţi, numele
celor cercetaţi penal pentru
fals în acte, numele tuturor
puşcăriaşilor cu funcţii în stat,
care au devalizat ţara şi 
au furat din buzunarul
cetăţeanului.

Crimă după crimă,
dosar penal peste dosar

penal, cu atîta repeziciune se
dau paginile corupţiei şi
genocidului, evenimentele se
acoperă unul pe altul cu
uitare, iar criminalii sînt liberi
sau încarceraţi pe termen
scurt, la domiciliu. 

Aşa au trecut 19 ani
de la semnarea, pe 2 iunie
1997, a Tratatului perfid din-
tre România şi Ucraina! Noi,
apăsaţi de poverile capitalis-
mului jefuitor, am uitat de
acordul şi semnătura marilor
eroi ai trădării naţionale, Emil
Constantinescu şi Adrian
Severin,  care, în numele
poporului român, deşi nu a
fost consultat printr-un refer-
endum, „au renunţat pe veci”
la teritoriile strămoşeşti,
aflate sub ocupaţie
ucraineană. I-a chemat
cineva să dea seama în faţa
naţiunii române şi în faţa unei
instanţe de judecată? Nimeni.
La fel se va întîmpla şi cu in-
dustria falsificatoare a
diluanţilor, care a dat tunuri
peste tunuri, ce au  dus la
moartea a zeci de mii de
pacienţi. Adevărul în cazul
Condrea nu va fi dezvăluit
niciodată. Personal, nu cred
în rezultatul testului A.D.N.
Vă daţi seama ce ar fi dacă
Parchetul ar fi declarat că nu
e ADN-ul lui Condrea? În
cazul Anghelescu, IML  a no-
tificat că acesta s-a spînzurat,
deşi pe cordelina de la gîtul
lui Anghelescu n-a fost găsit
ADN-ul său, ci un ADN străin.
Procurorul Iacob, în
mărinimia inteligenţei sale, a
motivat  că ADN-ul de pe
cordelină ar fi al vînzătorului
de la care a cumpărat-o.
Brava, dom’ procuror!

Săracul om bogat Anghe-
lescu a fost spînzurat! În
cazul Condrea, nişte scenarii
bine puse la punct, acesta e
liber ca pasărea cerului pe
alte meridiane. Mort fiind în
acte, nu mai poate fi judecat!
Înainte de presupusa moarte,
acesta a făcut transferul unei
sume uriaşe din conturile
sale, necesară traiului în alte
zări de soare pline. Asta
susţine şi jurnalistul Luis
Lazarus. L-a văzut cineva
mort? Nu! Nici pe Patriciu nu
l-a văzut nimeni în sicriu. Mai
mult, spitalul din Elveţia, unde
jurnaliştii lui peşte au scris că
a murit, nu a recunoscut fap-
tul că Patriciu ar fi fost inter-
nat acolo. Au negat cu
vehemenţă. Unul dintre mar-
torii de la locul aşa-zisului ac-
cident a afirmat că acel
cadavru de lîngă maşina
distrusă special era mult mai
solid decît Condrea.

Pentru că afacerea
cu dezinfectanţi se făcea pe
sume fabuloase, dispariţia lui
Condrea este ultima dintr-o
serie de morţi suspecte 
din cadrul societăţii Hexi
Pharma. Potrivit Cancan.ro,
Dan Condrea a cunoscut-o
pe cea de a doua soţie,
Uliana Ochinciuc, prin inter-
mediul contabilei lui, Cristina
Nedelcu, cele două femei din
Basarabia, fiind verişoare.
Cristina, foarte apropiată de
Dan Condrea, era căsătorită
cu asociatul Mihail Nedelcu.
Tot ea a adus-o în firmă pe
prietena ei Natalia, care s-a
căsătorit cu un alt asociat de-
al lui Condrea. Tatăl lui Con-
drea a murit, culmea, din
cauza unei banale răceli, deşi

era farmacist şi încă pe bari-
cade. După moartea lui, Dan
Condrea a preluat acţiunile
firmelor patronate de tatăl
său şi o parte dintre acestea
le-a trecut pe numele soţiei
sale Uliana. A urmat soţul
Cristinei! „La numai 30 de
ani, Mihail Nedelcu a făcut in-
farct într-o dimineaţă cînd îşi
bea cafeaua”. Moartea lui Mi-
hail Nedelcu a şocat pe toată
lumea. Nimeni nu ştia ca el
să aibă probleme de
sănătate”. A urmat Natalia,
soţia partenerului de afaceri a
lui Dan Condrea, care a murit
într-un accident rutier, cînd se
întorcea de la Iaşi. Dispărutul
Condrea are o contribuţie
însemnată în ce priveşte dis-
tragerea atenţiei publice de la
marile dosare penale sau de
la denunţurile zguduitoare ale
Alinei Măgureanu, unde,
subiecţii principali sînt Virgil
Măgureanu, Mugur Isărescu,
alţi moguli şi încrengătura
morţii suspecte sau dispariţiei
lui Codruţ Marta. Alinei
Măgureanu, ameninţată şi
avertizată asupra a ceea ce i
se va întîmpla, i s-a închis
cumva gura, iar hingherii din
justiţie nu au de gînd, încă, să
strîngă toţi „cîinii turbaţi” din
lumea interlopă a politicii
româneşti şi să-i arunce în
cuşti. Poporul, ca întot-
deauna, e singur în faţă
hidoşeniei unui sistem mafiot
extrem de periculos.

●
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Finanțarea sărăciei reciproceFinanțarea sărăciei reciproce

Cezar Adonis 
Mihalache

NNu, nu a crescut 
nicidecum consumul datorat
bunăstării, ci a explodat
nevoia de finanțare pentru
subzistență! Și cum băncile
nu finanțează subzistența,
având grijă să se protejeze
cu instituții de raportare a
rău-platnicilor și de interog-
are a intimităților financiare
ale potențialilor clienți, po-
vara a căzut pe umerii
Caselor de Ajutor Reciproc.
Iar trendul ultimilor zece 
ani este cu adevărat
îngrijorător. Pentru că o
creștere a activității CAR cu
70 la sută (!) reflectă cu
adevărat indicele vieții.
Gradul de „bunăstare” la
care a ajuns țara și, mai
ales, coșmarul unui viitor în
care prognoza, la acest
nivel de creștere a activității
CAR, va coborî cererea de
împrumt spre nevoi tot mai
apropiate limitelor de
viețuire. Spre acel nivel ab-
solut al sărăciei. Căci oa-
menii se împrumută 
pentru medicamente, plata
utilităților și acoperirea mi-
cilor plăceri de sărbătorile
pascale și de Crăciun.

Acest trend ar trebui
să se regăsească în pla-
nurile naționale de dez-
voltare. Nu graficele unui

sistem bancar care trăiește
din împrumuturile acordate
Statului Român, de unde și
această indolență crasă față
de consumatorul de rând,
cel puțin la nivelul de jos al
piramidei sociale. De aici ar
trebui să înceapă orice
discuții în cadrul 
feluritele simpozioane dedi-

cate dezvoltării țării în
următoarele decade.

De la crunta realitate
a unei explozii a împrumu-
turilor tip CAR.

Desigur, într-o încer-
care de a găsi și o notă de
optimism, am putea spune
că o creștere a activității
Caselor de Ajutor Reciproc
denotă și un nivel superior
al solidarității dintre noi, a

conștiinței civice de a privi
ocrotitor către semenii
noștri. Doar că nu este
așa… Pentru că nimeni nu
se înscrie ca membru într-
un CAR pentru a-și pune
banii lui, poate excesivi
nevoilor imediate la un mo-
ment dat, la dispoziția
celorlalți, ci pentru a-și

asigura resursele, poate
chiar de subzistență, 
într-o posibilă conjunctură
nefericită.

Trist este și faptul că
nici măcar această creștere
evidentă a nevoii de
finanțare a sărăciei și asig-
urare a subzistenței, de
peste șapte procente pe an,
nu reflectă adevăratul nivel
al pauperizării. Pentru că

nici măcar aceste case de
solidaritate nu acoperă rup-
turile grave din societate.
Nu pot ajuta șomerii sau
persoanele fără venituri,
într-o casă de ajutor reci-
proc a… șomerului și nein-
demnizatului, care oricum
nu ar avea ce să pună 
la comun (eventual,

cunoștințele și mici lucrări
artizanale, într-un CAR al
trocului!).

Și, da!, este o
creștere alarmantă a
finanțării sărăciei reciproce,
dar adevărata grozăvie
constă în faptul că nici acest
indice nu este complet în re-
liefarea realității. Pentru că
în acești zece ani au plecat
alte câteva milioane de

angajați din țară, iar activi-
tatea majoritară a CAR-
urilor se axează pe nevoile
pensionarilor, creșterea de
70 la sută putând fi, în mod
real, de peste sută la sută.

Guvernanții ar trebui
să ia în serios acest date…
Altminteri, în următorii zece
ani, nu vom vorbi doar de o
crește cu încă 70 la sută, ci
de o posibilă transformare a
CAR-urilor în case de asig-
urare reciprocă a unor aju-
toare care să țină locul unui
sistem de pensii ce stă să
cadă. Și pe care că actualul
sistem, binomul executiv-
legislativ, se străduiește
parcă să-l falimenteze…
Pentru că a creiona pom-
poase planuri naționale de
dezvoltare într-o țară în care
CAR-urile au ajuns cele mai
dinamice instituții de cred-
itare, sistemul bancar fiind
protejat de Banca Națională
pentru a se replia strict pe
finanțarea bugetelor de stat,
la costuri care le asigură
independența față de simplii
clienți, reprezintă cu
adevărat o glumă nesărată.

Fie ea și
tehnocrată…

●

Nici de această dată…Nici de această dată…

Virgil
Andronescu

AA fost o campanie
electorală mai anostă că
oricând, cu nume de candidaţi
deja tocite de timp şi
nerealizări în slujba urbelor, o
campanie electorală fără dez-
bateri serioase dar cu multă
zeflemea faţă de electori. Ce
se mai poate spune?!
Paradoxală şi absurdă,
halucinantă situaţie ce a con-
dus la rezultatul de duminică.
Dar lasă că astăzi a plouat…
Lacrimile cerului vor spală
toate păcatele aleşilor de ieri la
fel cum votul de duminică a
şters orice pată de pe c.v.-urile
majorităţii candidaţilor. Nici us-
turoi n-au mâncat şi nici gură
nu le miroase (ambelor
tabere): înjurăturile, beştelelile,
porcaielile, îndârjirea în a
bălăcări hoţii şi hoţiile lor
(candidaţi de către candidaţi);
minciunile şi promisiunile, tre-
cutele mandate cu nerealizări
şi distrugeri, toate s-au uitat
peste noapte şi de-aci ‘nainte
fericirea va curge graţios peste
fiecare dintre noi! Un singur
lucru a rămas la fel: nepăsarea
faţă de ei înşişi şi faţă de co-
munitate, a majorităţii
cetăţenilor- aceştia preferând
plajă şi cârciumă, micul şi
berea în detrimentul propriului
viitor cât şi al naţiei întregi!
Suntem la finish şi aici în
fundătură vom rămâne defini-

tiv. Pecinginea roşie s-a întins,
partidul unic a infectat întreagă
patrie şi niciun dezinfectant –
diluat sau nu, ori vreun vaccine
– expirat sau numai neomolo-
gat, nu ne mai poate ajută. În
urmă cu 26 de ani s-a dat dru-
mul la furt, sub pretextul unei
false democraţii inventate- că
originală, de tovarăşul Ion Ili-
escu. Este ştiut faptul că peni-
tenciarele patriei sunt pline
până la refuz de borfaşi, viola-
tori, criminali, dar şi de mulţi
dintre aleşii locali, miniştrii, par-
lamentari, afacerişti. De
curând, Codruţa Kovesi a vor-
bit despre faptul că ,,dacă s-a
finaliza toate dosarele de la
DNA, nu vor mai fi locuri în în-
chisori pentru câţi primari are
acum PSD-ul!” Mulţi dintre cei
aflaţi în puşcării s-au ridicat cu
pretenţii în sensul că doresc să
ocupe singuri spaţial unei cel-
lule şi nicidecum cu vreun alt
coleg de pârnaie.

Într-o conferinţă de
presă, preşedintele penal al
PSD-ului, Liviu Nicolae Drag-
nea, a afirmat despre prezenţa
românilor la vot: „…luând în
calcul şi fantomele, într-adevăr
prezenţa a fost mică. Dacă
discutăm de prezenţa la vot în
mod real, procent calculat din
românii care trăiesc în mod
efectiv în România, prezenţa a
fost mai mare. În opinia mea,
dacă am calcula numărul de
români prezenţi la vot din
numărul total de români care
trăiesc efectiv în România, pe
ţară cred că ne ducem la

aproape 60 la sută, ceea ce
înseamnă un procent foarte
mare. În Bucureşti, prezenţa,
la fel, calculată din
bucureştenii care trăiesc efec-
tiv în Bucureşti, lăsându-i la o
parte pe cei care trăiesc în alte
ţări, cred că sărim de 40 la
sută, mergem undeva spre 45
la sută”. Cea ce este de reţinut
din acest fragment de discurs
este că politicianul i-a jignit
grav pe cetăţenii români din di-
aspora. Altceva mai puteţi
înţelege?

„Trebuie să spunem
că a fost şi un vot împotriva
partidelor politice, cu o singură
excepţie, PSD-ul. Este un prim
pas – procesul de modernizare
a partidului nostru nu este fi-
nalizat, este un proces greu,
destul de dificil, dar care va
continuă. Da, a fost şi un vot
împotriva partidelor politice,
dar faptul că PSD-ul a avut şi
această victorie şi în Bucureşti
şi în toată ţară arată că oa-
menii au perceput că PSD-ul
este singurul partid care a în-
ceput efectiv să înţeleagă ce
se întâmplă în societate”, a mai
completat Liviu Dragnea.

În timp ce PSD-ul
punea stăpânire pe întreagă
ţară, cu complicitatea poporu-
lui- prin neparticipare la vot, se
mai surpă încă o aşa-zisă au-
tostrada postdecembristă.

De ce am dat aceste
exemple? Pentru a vedea di-
mensiunea enormă a distanţei
dintre realităţile cotidiene şi
ceea ce au bălmăjit politicienii

români în trecută campanie
electorală. Şi cu toate acestea-
politicieni cercetaţi penal, politi-
cieni aflaţi în puşcării sau
condamnaţi cu suspendare,
drumuri care se prăbuşesc dup
ace au fost inaugurate cu mare
pompă, lipsa locurilor de
muncă, cazuri sociale pe toate
drumurile, dezastru în
sănătate, în învăţământ,
cultură şi sport, scandaluri
după scandaluri nerezolvate, o
economie sublime dar care
lipseşte cu desăvârşire.

Românii au ales că
virusul roşu să infecteze
întreagă ţară şi ne-am întors
acolo de unde plecaserăm în
decembrie ’89. După cum se
poate constată, votul din a
cincea duminică de după
Paşte pare să fi închis cercul
unei alte duminici consecrate
votului din urmă cu 24 de ani,
atunci când Ion Iliescu a venit
la putere cu un scor demn de
cartea recordurilor.

Nu ştiu ce se mai
poate spune! Nici de această
dată, Dumnezeu nu s-a
prezentat la vot! Am săvârşit
ieri o a două ,,duminică a or-
bului”, desăvârşind astfel, de-
finitiv, autodistrugerea
naţională. De-aci înainte, vom
continuă orbecăială prin în-
tunericul unei ,,democraţii” roşii
dintr-o altă epoca reeditată
după un sfert de secol de la
aşa-zisă revoluţie.

Ziua de duminică a
fost cu adevărat de răscruce
pentru acest popor măcinat de

sărăcie şi indobitoceala. De-
aci înainte, numai bunul Dum-
nezeu ne rămâne unicul
păzitor, dar nu mai cred deloc
în minuni venite din neant şi
nici în nume salvatoare fără că
noi toţi să facem ceva înălţător
şi dezrobitor pentru acest
neam care încetul cu încetul-
sau chiar foarte rapid, se
îndreaptă către fundul
prăpastiei! Fraţi români, în
fiecare dintre noi şi în noi toţi a
stat puterea de a schimbă faţă
româniei în bine, de a aduce
bine în casă fiecărui român
onest, corect şi cinstit, dar am
ratat-o şi mare păcat este!

Cea de a două
,,Duminică a orbului” trebuia să
rămână în istoria noastră că o
zi a regăsirii, dar a devenit una
a definitivei pierzanii, puţini din-
tre cetăţeni s-au decis şi au
mers la vot. Duminică, 5 iunie
2016, am avut şansă de a în-
cepe să devenim o naţiune
sănătoasă, iar eu va spun
acum că- din nefericire, vom
rămâne definitiv în acest ev
mediu întârziat în care ne-au
afundat aleşii de până acum!
Am ratat încă o şansă de a
scapă de bolşevicii roşii (şi gal-
beni), care ne-au secătuit su-
fletele şi care ne-au golit
crierele şi buzunarele!

●


