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Cu o plecare cu toții Cu o plecare cu toții 
suntem datori!suntem datori!

Cezar Adonis
Mihalache

AAu apărut deja
plângăcioșii de serviciu! Un
fel de postaci sociali care-și
varsă lacrimile și bocetele
de regret la adresa „dinoza-
urului”. Auzi, vorbă: dacă
pleacă reziduul economic
din fruntea BNR, se de-
schide ditamai lupta politică
pentru Banca Națională! Și
poate că așa ar fi… Dar
asta înseamnă că trebuie să
ne așezăm în genunchi și
să cerșim lui Mugurel să nu
se dea dus? Și ce o să

facem când o să-i vină vre-
mea? Adevărata plecare…
Îl împăiem (oficial!) și îl
punem în fereastra biroului
de la Banca Națională?!

Suntem oare
sănătoși?!… Venim după
aproape trei decenii cu
aceeași mentalitate de zid
ceaușist? Și vorba aceea,
„Mugurel” nici măcar nu a
fost, nu umplut cu plumb, ci
tras în profil de monedă pe
ferparul băncilor românești,
și noi îl și bocim?

În cazul lui
Ceaușescu, „bocitoarele” au
așteptat măcar câțiva ani
până au îndrăznit a se pune
pe lăcrimat pe la colțurile
societății (mai mult la buza
ulciorului virtual, că acolo
explodează „curajoșii” plini
de comunism, în viața reală,
ferice!, aflându-ne încă într-
o zonă relativ sigură). Or, în
cazul guvernatorului, des-
facem vinul pelin de jale și
plusăm cu fantasmagorii de
cât de rău ne va fi fără el
înainte de a fi plecat?!…

„Nu ar fi bine pentru
economia românească?”…
Sigur, „dacă pleacă”… Dar
până acum ne-a fost oare

bine? Sau, explicit, e vorba
că „nu ar fi bine” pentru ei?
Pentru grupurile, clicile,
bodegile politice aservite in-
tereselor economice ale
feluriților băieți deștepți din
societatea românească?…

De fapt, ar fi trebuit
să plece de multă vreme…
De când au fost decapital-
izate băncile românești… Ar
fi trebuit să se retragă
măcar în clipa în care primul
împrumutat în franci
elvețieni, ori „cu buletinul”,
s-a prăbușit moral, social,
psihic… Ori în clipa în care
românii au început a fi
hăituiți de fel și fel de

lichidatori și recuperatori cu
acte în regulă. Din clipa în
care executori judecătorești
au început a-și face de cap
pe seama sărăciilor amane-
tate de niște români prea
săraci pentru a-și permite
împrumuturi decente, nu să
apeleze la „prescuri” finan-
ciare nebancare…

Mugur Isărescu este
și profesor și ar fi trebuit să
știe că într-o retragere la
timp există mai multă dem-
nitate decât într-un avers de
monedă onorific-patologică.
Ar fi trebuit să știe că va
veni și momentul plecării.
Iar ca dascăl ar fi trebuit să
lase în urmă profesioniști în
segmentul politicii mon-
etare.

Dar el nu s-a com-
portat ca un dascăl. S-a
ținut de catedra BNR, a fost
„ținut”, a fost poate și obligat
să îmbătrânească acolo, în
mausoleul BNR, pentru că
așa i-a impus gradul „de
compas”, adoptând mai de
grabă o atitudine de șef de
cramă. De cramă și muzeu
de inutilități poleite, și care
nu se dă dus că doar el a
construit toate acestea, nu?!

Or, nu avem nevoie
de un „țar” al politicii noastre
monetare! Nici de un „guru”
care știe el ce și cum ne ar fi
mai bine! De aceea, să nu
mai strecoare sperietori în
lumea politică pentru a-i
face pe politicieni și
guvernanți să-și dea mâna
în lansarea unor „jalbe” în
numele poporului (și a di-
verselor adunări politice și
economice!) pentru mai
rămâne.

Sigur, ipocrizia este
la ea acasă! „Politicul” se
stropșește ca o babă la ușa
cimitirului (economiei!): „Ce
ne facem fetelor?”… Doar

că tocmai politicul este cel
care ar putea face răul cel
mare care să transforme
„epoca Isărescu” într-o
adevărată lumină față de
ceea ce va urma! Pentru că
doar politicul, prin 
abuzul guvernanților, poate
schimba statutul Bănci
Naționale astfel încât politi-
cienii să intre cu picioarele
și în guvernarea monetară.

În rest, cu o plecare
cu toții suntem datori,
nu?!…

●

Credința și educația, RepereleCredința și educația, Reperele
unei societăți sănătoaseunei societăți sănătoase

George
Petrovai

DDupă cum există o
strânsă  și firească legătură
între muncă și plata/răsplata
pentru efortul depus de
cetățean („Nici muncă fără
pâine, nici pâine fără
muncă”), tot astfel se
învederează indestructibila
legătură dintre binomul
credință-educație și starea
de sănătate/nedistorsionare
a unei societăți active. 

Adică taman ceea ce
nu se întâmplă în 
România postdecembristă
(cu adevărat campioana
europeană la impostură și
nemuncă), fapt care cu
necesitate a generat o atare
distorsiune moral-spirituală
prin credința de ochii lumi și
educația de mântuială, încât
azi toate sunt la noi cu
gaibaracele în sus –
necalificații guvernează,
lichelele legiferează, iar
șarlatanii jubilează!

Și astfel, prin stupefi-
anta coexistență a
efervescenței ciocoilor și a
resemnării celor mulți, am
ajuns de pomină, grație unor
paradoxuri precum: nație tot
mai săracă într-o țară încă
bogată, condamnați definitiv
și care continuă să rămână
la butoanele decizionale ale
statului, șpăgari (judecători,
procurori, polițiști) ce tare
bine văd paiul din ochiul se-
menului, nu și bârna din pro-
priul ochi, primari duși în
cătușe pentru ca, potrivit
legii, să poată depune
jurământul de (ne)credință
față de comunitatea păcălită,
universitari semidocți și rec-
tori necușeri, academicieni
turnători la fosta Securitate și
un prezident al Academiei
Române mai cu moț ca alții
în ceea ce privește
descurcăreala, turnătoriile,
plagierile și autoplagierile.

Iată o elocventă
probă în acest sens. La
moartea academicianului
Dinu C. Giurescu, în egală
măsură faimos ca istoric și
turnător, tripleta pesedisto-
aldistă (Viorica Dăncilă -
Liviu Dragnea - Călin
Popescu-Tăriceanu) s-a
grăbit să-și arate public re-
gretul pentru pierderea
suferită de țara crucificată
taman de ei și ai lor, însă,
după câteva zile, la moartea
Doinei Cornea, veritabil sim-

bol național al 
înfruntării bolșevismului de
tip ceaușist, nici unul dintre
ipochimenii de mai sus nu s-
a sinchisit de această mult
mai importantă pierdere pen-
tru România.

Procedând într-un
atare nedemn chip (nedem-
nitatea lor a fost subliniată
de gestul cuviincios al
președintelui Klaus Iohan-
nis), toți ăștia nu fac decât să
încurajeze delațiunea, cea
mai lesnicioasă formă 
de ticăloșire, și astfel
desconsideră până la sfidare
curajul, forma cea mai
eficientă de revertebrare
moral-spirituală a individului,
prin extensie a națiunii.

Desigur, amplul și
anevoiosul proces de revig-
orare moral-spirituală trebuie
să ruleze pe liniile de mare
forță ale credinței sincere și
ale educației temeinice. Da,
căci binomul credință-
educație pare să în-
truchipeze arhimedicul punct
de sprijin pentru pârghia
aspirațiilor umane, cu aju-
torul căreia poate fi
răsturnată lumea strâmbă a
banului, globalismului,
sodomiei și ipocriziei. De
reținut că o țară ca România
postdecembristă, a cărei
politică se bazează pe
impostură și falsă cultură, nu
va sta cu mâinile în sân, ci
va încerca din răsputeri să
înăbușe revoluția demarată
în sufletele cetățenilor duși
cu preșul de aproape trei
decenii...

N.B.: Chiar dacă
aleșii noștri sunt paraleli cu
educația substanțială, asta
nu presupune nicidecum că
ei sunt cu totul lipsiți și de
credință. Atâta doar că au o
credință șuie: nu cred în Cel
ce toate le-a făcut decât
ocazional (de regulă în cam-
paniile electorale), în schimb
cred cu toată  tăria interesu-
lui în tinichele și lucruri pe
care le fură hoții de teapa lor
și le mănâncă moliile cu ștaif
politic.

●
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Schimbarea unei paradigme...Schimbarea unei paradigme...

Vitalie 
Pastuh

AAnual, băncile anunță
mărimea câștigului lor: atâtea
și atâtea zeci de milioane de
lei. Safeurile s-au umplut fără
a vărsa râuri de sudori în
muncile câmpului, fără bătături
în palme.

Conform Legii păstrării
materiei, dacă într-un loc apare
ceva, exact atâta dispare în alt
loc. Cât a apărut în safeurile
bâncilor, atât a dispărut din
buzunarele celor care au luat
împrumuturile — cu dobânzi,
desigur —  de la bănci.
Îmbogățirea bancherilor 
din dobânzile percepute 
este o bâtrână practică
cămătărească. O modalitate
antică de exploatare.

Cui i-a venit prima
dată în minte să facă din bani
marfă? Citind Vechiul Testa-
ment, scris cu vreo 500 de ani
î.Hr., găsim  indicația ca evreii
cămătari să nu dea  împrumu-
turi cu dobândă/ ”procent” altor
evrei, ci numai de la străini să
pretindă  dobânda. Numai pe
străini se cuvine de jecmănit.

Aristotel, cel mai erudit
om al antichității, condamna
practica cămătăriei. De ce
grecii secolului XX nu l-au citit
pe Aristotel și s-au băgat în
sclavia băncilor cămătarilor
Apusului? Grecii de azi,
neavând banii necesari resti-
tuirii datoriilor către băncile
străinilor, au început să vândă
insule din arhipelagul gre-

cesc...
Dacă toți cămătarii

care frigeau cu dobânzile
neomenești, puteau fi izgoniți
din țara parazitată, precum se
întâmpla în Occidentul Evului
mediu, dacă aceeași cămătari
puteau fi trecuți prin sabie -„ca
să nu mai ceară galbenii”
dobânzilor, — cum s-a întâm-
plat în Țările Române (așa nu-
mita rebeliune a domnitorilor),
inventarea băncilor a pus sub 
protecție viața exploatatorilor-
c ă m ă t a r i . N e d u m e r i r e
postsocialistă: cum să se
apere oamenii de vampirul
bancar?

Din biografia lui Ion
Creangă am aflat că, pe la
1881, scriitorul national s-a im-
plicat în activitatea românilor
ieșeni de apărare de urgia
dobânzilor cămătorești ale
băncilor (către acel an, toate
băncile din Moldova de Vest in-
trase pe mâna  tradiționalilor
cămătari). Românii ieșeni
găsise atunci ieșirea -formase
case de ajutor reciproc.

Există pe lume bănci
non-jefuitoare? Întrebare foarte
dificilă. În prezent, sistemele
bancare sunt de două tipuri:1.
De tip centralizat-distribuitor, 2.
de tip capitalist. Iată clasifi-
carea băncilor capitaliste:
1.bănci „naționale”, 2. bănci
coloniale.

Tipul băncii concrete
este determinat de tipul capi-
talismului din țară. Spre exem-
plu, caracterul cămătăresc al
capitalismului francez a deter-
minat particularitățile sistemu-

lui bancar francez. care era
centrat pe emisia și plasarea
împrumuturilor de stat peste
hotare. Așa, cetățenii francezi
cumpărau acțiuni, de la
plasarea cărora în Imperiul
Rus primeau venituri — de la
ruși. Mecanismul acesta era
clar înțeles și descris de scri-
itorii clasici ruși: cum filistinii
francezi deținători ai obligațiilor
își îndulceau viața pe contul
rușilor... Modalitatea de ex-
ploatare era numită de către
jurnaliștii vremii „tunderea
cupoanelor”.

După Primul Război
Mondial de Reîmpărțire a
Lumii, băncile franceze, fără a
întrerupe operațiunile lor ban-
care de peste hotare, au în-
ceput să finanțeze industria din
Franța. În Moldova de Est,
băncile nefiind „naționale”, ele
nu se preocupă  de dez-
voltarea economiei țării. În
România – la fel. Fiindcă
aproape toate din băncile de la
noi apațin străinilor. Străinii au
grijă ca economia din Țările
Române să nu se dezvolte,
măcar până la nivelul atins în
timpul Epocii socialiste.

Pe exemplul sistemu-
lui bancar al Franței secolului
XX, haide să înțelegem ce
prezintă băncile coloniale.
Băncile așa și se numeau:
coloniale. Ele au avut un rol
decisiv în realizarea expansiu-
nii colonialismului francez în
țările Asiei și Africii. Iată patru
sarcini prăduitoare ale băncilor
coloniale care: 1. scoteau și
aduceau în Franța dobânzile

de la creditarea coloniilor; 2.fa-
cilitau pomparea din colonii a
materiilor prime la prețuri 
mici; 3.prin monopolizarea
operațiunilor bancare în
colonii, au pus piedici
dezvoltării sistemului ”național”
de creditare și dezvoltare a in-
dustriei aborigenilor; 4.au  luat
sub propriul control majoritatea
plantațiilor agricole, toate între-
prinderile industriale și de
extracție minieră.

Patru scopuri ale
băncilor coloniale, desigur, au
aparținut și altor colonialisme
occidentale. Și continuă să
aparțină, deși băncile nu se
mai numesc coloniale. Să nu
deranjeze cetățenii țărilor ex-
ploatate din periferia capitalis-
mului.

Țările occidentale - ale
nucleului capitalismului, își
apără sistemul bancar prin
naționalizarea majorității
băncilor. Așa, după Cel de al
Doilea Război Mondial de
Reîmpărțire a Lumii, conduc-
erea franceză a naționalizat
Banca Franței și cele mai mari
patru bănci de economii. Gu-
vernul francez participă (cu
capitaluri) în activitatea unor
altor bănci, considerate „semi-
statale”.  Atenție: cca 80 la sută
din băncile Franței  sunt de stat
și „semi-statale”. În Germania,
la fel! Etc.

Structurile occidentale
ne-au impus privatizarea tu-
turor băncilor. De ce? Pentru a
ușura la maximum exploatarea
financiară. Străinii-stăpâni,
după ce achită modestul im-

pozit pe venit, scot în țările lor
banii storși la noi prin  bănci.
Modalitatea jefuirii de către
speculanții financiari, prin
băncile comerciale non-statale,
face parte din așa numita
„Pompă diavolească”.

La 1998, profesorul
parizian, B.Kliucynikov  a pub-
licat un studiu interesant de-
spre marile speculații
financiare. Profesorul a utilizat
sintagma pompa diavolească
în studiul său consacrat
tehnologiilor războiaelor finan-
ciare de prădare a țărilor per-
iferiei capitaliste.

Speculanții financiari,
scria B. Kliucynikov, „stabilesc
timpul când trebuie pusă în
funcțiune pompa diavolească:
acolo și atunci, unde oamenii
au strâns și au acumulat câte
ceva. Ca ei să nu zdohnească
după pompare, FMI le acordă
împrumuturi, precum apicultorii
toarnă în stupi sirop de zahăr
ca albinuțele să iasă din iarnă”.

La noi, cauza pompării
banilor nu e de ordin personal
— cutare sau cutare demnitar-
tâlhar. Aceștea, desigur îs
criminali. Cauza principală
rezidă în tipul de organizare a
orânduirii coloniale-mafiotice
impuse de arhitecții capitalis-
mului neoliberal.

Soluția? „Schimbarea
paradigmei neoliberale este
sfârșitul dominației oligarhiei fi-
nanciare” (B. Kliucynikov). Și o
alternativă la neoliberalismul

prăduitor…

●

Viața de… „badante”Viața de… „badante”

Dana
Chioariu

SSe vorbește și se tot
scrie despre „badantele”
românce din Italia. Oare ce
înseamnă badantă, de la ce
vine acest cuvânt? Verbul ital-
ian „badare” înseamnă a îngriji,
iar substantivul drivat
înseamnă femeia care
îngrijește o persoană aflată în
imposibilitatea de a o face per-
sonal. Dar se uită sau nu se ia
în considerare faptul că
badanta este și ea o ființă cu
suflet și cu un nume.

În spatele fiecărui em-
igrant este o poveste. De multe
ori, plină de chin, cu multă
durere, cu lacrimi de suferinţă
și cu urme de speranţă. Activi-
tatea de  anume de badantă
este, în fapt, cea de asistent fa-
milial. Sunt zeci de mii de
românce în Italia care
muncesc în acest domeniu de
dimineaţa până seara, de
multe ori și noaptea, pe bani
puţini. Dar speranţa acestor
femei se sprijină pe şansa de a
scăpa de o parte din greutăţile
care le-au otrăvit viaţa în
România.

Dorul de casă, de cei
dragi, lipsurile cu care ne
confruntăm cu toții în țară, stre-
sul presant de de a munci mult
pentru a câștiga cât de puțin și
fără a fi apreciat, apasă în noi
cu resentimente grele. Bârfa,
invidia, dușmănia, lipsa de
scrupule, degenerând în ură;

„fregare il prossimo” s-ar tra-
duce prin „a fraierii pe cel care
urmează”. Adevărul este că nu
conștientizăm  că, în  acestă
grabă de a ne realiza visurile,
uitâm să mai fim români buni,
ajungând astfel să ne „fraierim”
pe noi înșine, adică… să ne
furăm singuri căciula…

Mă întreb cum Dum-
nezeu rezistăm într-o lume ma-
joritar ticăloasă, precum cea în
care trăim. Una din două: ori
avem o lume pe care o
considerăm a noastră, în care
nu există decât bunătate
sufletească, iar realitatea ne
lasă rece, având inima de
gheață, ori există lângă noi
cineva puternic care ne
protejează.

Este foarte bine și fru-
mos când întâlnim oameni cu
sufletul bun, cu inima deschisă
către conaționali, este plăcut
să stim că un străin ne în-
telege, dar – îmi pare rău că
trebuie să recunosc  – suntem
neînțelese de către cei care ar
trebui să fie mai aproape de
noi, că ar trebui să fim ajutate
de către cei care ne reprezintă,
lâsându-ne  ca pe puii părăsiți
de cloșcă.

Despre imaginea
urâtă, neadevărată,  a badan-
telor romance s-a mai scris. Se
minte că beau, că își fură
locurile de muncă sau că aduc
străini în casa asistaților, că îi
lasă pe aceștia singuri fără să
anunțe copiii sau rudele aces-
tora , ori că părăsesc locul de
munca pe neasteptate, nu cu

mâna goală și, din această
meteahnă a unora care se
pretează la cele mai murdare
obiceiuri, suntem băgate toate
în aceeași oală și este foarte
rușinos pentru noi care știm ce
e bunul simț.

Muncesc și locuiesc
într-o localitate unde aproape
toți se cunosc între ei, cei mai
mulți fiind înrudiți, iar minciuna
și lenea sunt greu de ascuns.
Aici funcționează  așa zisa
„Passa parola”, aceasta fiind
cea mai bună referință. Dar
multe persoane spun adevarul
doar pe jumatate, spun numai
ce consideră că le aduce un in-
teres,o învârteală, așa cum
sunt demonstrate pe multe
posturi radio-tv și în articole.
Ceea ce scriu nu are scopul de
a cere socoteală nimanui, ci de
a trage un semnal de alarmă și
a afirma cu părere de rău  că
sunt multe persoane  care ne
strica imaginea și nu merită
nici măcar o… ceapă
degerată, nicidecum salarii de
invidiat.

Sunt și persoane care
au crezut că mințind, calcând
strâmb, facând fapte detesta-
bile, vor reuși să o ducă bine.
Dimpotrivă, rezultatul a fost re-
gretabil: s-au trezit fără loc de
muncă,au fost consemnate
fără posibilitatea de a-și mai
găsi de lucru, sau chiar au fost
arestate. Indiferent că ne aflăm
în orașe mari sau mai mici,
este foarte usor să își taie cre-
anga de sub picioare cu astfel
de năravuri. Se știe proverbial

că Minciuna are picioare
scurte”…

De săracie tot nu au
scăpat, ba au devenit și mai
săraci și încărcați în suflet,
pătându-și obrazul pentru tot-
deauna. Aadică… „Și-au dat
cinstea pe rușine”, așa cum
spune alt proverb. A acoperi și
a fi solidar cu astfel de per-
soane este exact ca și cum le-
am permite să arunce cu noroi
în noi. De aceea, îmi permit să
nu mă mai las impresionată de
povești lacrimogene care as-
cund tot felul de combinatii și
smecherii ale celor obișnuți să
trăiască la limită,
complăcându-se în situații jos-
nice. Aici am învățat că, o
persoană care se plânge că
are o situație disperată, nu
spune adevărul, la fel cum este
posibil ca, în spatele unor per-
soane cu mult bun simț, să se
ascundă cu adevărat o dramă.

Este foarte greu să
mai găsești o persoană sinceră
și onestă, deși nu vreau să-mi
pierd încrederea în semenii
mei, chiar dacă uneori am fost
tentată să o fac, în urma unor
episoade regretabile, și nu
vreau pentru că ar însemna să
mă autoreneg ca nație. Vreau,
în schimb, să cred că mai sunt
mulți români cu bun simț, cu
„cei șapte ani de acasă.” Dar,
până să descopăr astfel de
omeni, am întâlnit fel și fel
mărăcini, de buruieni, de
uscături…

Departe de casă și de
cei dragi, ducem viață grea,

într-o lume rea, cu lacrimi
amare vărsate pe parcursul
zilelor noastre, pe drumul nos-
tru plin de dezamăgiri și
descurajări. Aici suntem „noi” și
„ei” din două lumi îndepărtate.
Cel mai greu suportăm
„pleacarea” copiilor din lume
înaintea părinților, punându-și
capăt zilelor din cauza durerii
ce le sfârtecă inimile, mai ales
de dor. Atunci când neputința
pune stăpânire pe viața cuiva,
este imposibil să vezi mai de-
parte adevăratul sens al vieții.
Încercăm să ne mințim singuri
că putemi merge mai departe,
că viața e frumoasă. Însă su-
fletul nostru este trist chiar și
atunci când simțim cu adevărat
că viața ne mai oferă din când
în când și câte o gură de aer,
totuși, nu putem trece peste
durerea îndurată.

Au fost cei mai grei
ani din viața mea, dar am su-
portat cu stoicism orice vicisi-
tudine de dragul familie.
Despre nopțile nedormite,
mâncarea proastă sau puțină,
despre banii puțini sau primiți
târziu nu mai are nici un sens
să mă mai plâng, fiindcă zilele
mi-au trecut toate la fel: „Când
cu soare, când cu nor, / Când
cu bine, când cu dor…

●



4 Tichia de politician

De la „Zeus de Cotroceni” „Dinozaurul de Sibiu”…De la „Zeus de Cotroceni” „Dinozaurul de Sibiu”…

Ion
Măldărescu

IIertată-mi fie în-
târzierea, dar, pentru a nu
cădea în eroare, am citit şi
recitit analizele unor comen-
tatori şi anal-işti ai sarabandei
politico-jurnalistice din Româ-
nia, cu privire la Iohannis-
Dăncilă-Dragnea, generatorii
scandalului care a zgâlţâit iar-
marocul mioritic şi a reparta-
jat conaţionalii în spatele
permanentelor baricade
antiromâneşti postdecem-
briste. 

Dacă limba română a
fost americanizată şi brux-
elles-izată, titlul se mulează
perfect pe statutul lamentabil
al căpeteniilor şi diplomaţiei
actuale din Ţara lui Papură-
Vodă. De aproape trei
decenii, în România nu se
mai practică o politică a in-
teresului naţional, o gu-
vernare a realităţii. Odată
ajunşi în jilţurile puterii,
„caţavencii” şi „dandanachii”
actuali exercită o presiune
distructivă continuă asupra
cetăţeanului, împiedicând
prin orice mijloace pasul
înainte al nivelului de trai, atât
de necesar românului. Deşi
prinşi cu mâţa în sac, practi-
cienii circurilor politice, dau
înainte cu „trăiască politica”,
iar Ţara a ajuns şantier de
scandaluri ai acestor falşi
moralişti, dedaţi la drogul put-
erii şi jafului naţional –
traseişti ai mascaradei şi ai
degradării vieţii noastre.

Legea, ordinea şi
civilizaţia nu se realizează-
respectă-perpetuează doar
cu vorbărie „democratică”.
Este nevoie şi de măsuri co-
ercitive pentru cei care le
încalcă. În Olimp, Zeus –
regele zeilor şi stăpân al

dreptăţii – avea alături pe
Temis – zeiţa dreptăţii -, şi pe
Dike, temuta zeiţă a pedep-
sirii nedreptăţilor. Turma
„aleşilor” ce se cred zei în
„Olimpul” dâmboviţean nu
are nimic în comun nici cu
Legea, nici cu Dreptatea. Un
respectabil şi experimentat
comentator politic, care îl
numeşte pe „Zeus de
Cotroceni” „Dinozaurul de
Sibiu” – afirmă: „… între lu-
crurile (oricum, puţine) care îl
caracterizează pe Klaus
Werner Iohannis nu se
regăsesc inteligenţa, ştiinţa
de carte şi cultura. Dar nu mi-
aş fi imaginat că navetistul
internaţional, temporar
chiriaş la Cotroceni, poate
atinge asemenea culmi ale
ignoranţei, stupidităţii şi chiar
iresponsabilităţii, pe care le-a
demonstrat cu asupră de
măsură în aceste ultime zile
[…] şi halucinantul său «co-
municat important pentru ţară
» […] Mult mai îngrijorător şi
ceva care, de această dată,
nu mai lasă loc la glume, este
atunci când domnul K.W.I.
derapează grav şi face public
afirmaţii iresponsabile […]:
«Cine știe ce înțelegeri se-
crete face domnul Dragnea
acolo cu evreii»„.

De cealaltă parte,
maleficul personaj contempo-
ran ce se erijează – şi în
bună măsură chiar este –
Nr.1 (de faţadă) al Frontului
de Dezintegrare Naţională a
României (F.D.N.R.),
susţinut, mai bine spus,
şantajat şi teleghidat de cei
care l-au prins cu ocaua
mică, a dezorientat până şi
pe membrii partidului în frun-
tea căruia s-a cocoţat, pre-
cum păduchele… Umilirea
propriilor colegi şi utilizarea
fariseisticii sale morfologii to-
talitare: „…nu-i aşa că tot pe

mine mă vreţi ?!”, a compro-
mis – fără şanse de reabil-
itare, formaţia politică a cărei
căpetenie – de facto şi de
jure – se erijează. „Pablito”,
cum l-au botezat jurnaliştii
americani pe baronul
teleormănean, după mustaţa
faimosului baron al drogurilor
Pablo Escobar, dar şi Viore-
aua „20-20”, ne-respondentă
la telefonul prezidenţial al
simfoniei lalelelor, şi-au găsit
drum de ducă pe calea aeru-
lui, la Ierusalim. Nu pentru
vreun pelerinaj la Mormântul
Sfânt al Mântuitorului, ci pen-
tru cu totul alte scopuri mai
puţin creştine şi ortodoxe.
Guvernul României (singurul
din U.E.), a adoptat un docu-
ment „clasificat” care prevede
începerea procedurilor pentru
mutarea Ambasadei
României din Israel de la Tel
Aviv la Ierusalim, un subiect
extrem de delicat în
diplomaţia mondială. Viore-
aua „20-20” a propus pe
Monica Gheorghiţă ca viitor
reprezentant al României în
Israel, însă n-ar mira pe ni-
meni ca după previzibila
respingere a propunerii de
către şeful statului, numele
inamicului declarat al
românilor, Silviu Vexler (pe
care l-au cărat cu ei ca balast
în vizita din Israel) să fie pus
pe tapet. Şi aşa ceva nu este
deloc „kusher” !

Reacţia învăluită în
ceaţa „justiţiei”, mai mult sau
mai puţin constituţională, a
şefului statului, doreşte a fi de
parte bună, dar, aşa cum ne-
a obişnuit de prea multă
vreme, sfărâmă cu sârg stra-
chinile ivite în cale. Nu
(dez)interesul naţional al am-
belor părţi este subiectul
scandalului, ci faptul că gura
„Dinozaurului de Sibiu” a
scăpat printre scrâşnituri cu-

vântul-tabu „evrei”. Dacă era
vorba de italieni, nemţi,
papuaşi, amerindieni sau mai
ştiu eu ce naţie, nimeni n-ar fi
sărit unul la gâtul celuilalt.
Vai, Doamne, ce blasfemie!
Sloboda gură a comis
infracţiunea de rostire în pub-
lic a denumirii „poporul ales”.
În cazul altcuiva, cel puţin
două dintre instituţiile
Gestapo-N.K.V.D.-iste ale
statului român, I.N.S.H.R.-
E.W. şi Consiliul Naţional
pentru Combaterea
Discriminării ar fi reacţionat
prompt. N-au avut vreme.
Atenţionat, „infractorul” şi-a
turnat cenuşă pe cap în semn
de pocăinţă… După în-
toarcerea din Israel, Pablito,
a dat de pământ cu Vioreaua
şi, conform jocurilor sale ver-
satile, acum este preocupat
de apărarea altei protejate,
Oana Schimidt Hăineală,
implicată în Protocolul S.R.I.-
C.S.M. Alt scandal, alte
repere, un viitor referen-
dum… şi, uite-aşa, atenţia a
fost deturnată, de la D.N.A. şi
de la demiterea protejatei
ambasadorilor străini, Mrs.-
Frau Koveşi.

În vremuri mai puţin
vrăjmaşe, tărăboiul, ale cărui
capete de afiş sunt „Dinozau-
rul sibian”, Vioreaua „20-20”
şi Pablito, ar putea fi com-
parat cu o ceartă de fami-
lie…, dar dacă pentru cine
ştie care motiv, cei din familie
se pot cearta ca la uşa cortu-
lui… în casa lor, când ies pe
stradă, merg braţ la 
braţ, salută şi zâmbesc
cunoscuţilor. În România
scandalul se face „la vedere”,
în faţa camerelor de televiz-
iune, iar împăcarea, discret,
la cârciumă sau în patul „Po-
litically Incorect” al lupanaru-
lui unde aceasta este
matroană. Opoziţia

convieţuieşte sub acelaşi
acoperiş cu puterea şi cu
maleficul de gardă, „partidul”-
traseist ne-reprezentant al et-
niei afişată pe firmă, dar
înzestrat cu un iresponsabil
complex de superioritate.

Nu putem ignora că
protagoniştii nu sunt infractori
oarecare, ci oficiali ai statului
român… (n-ar mai fi!) cărora,
din cauza
supraponderabilităţii prostiei
şi hoţiei creierului, li se inclină
capul ba spre stânga, ba spre
dreapta, ba spre trădare şi
vânzare, ba spre minciună,
corupţie şi batjocură,
niciodată spre România şi
spre interesul cetăţenilor ei.
Politica dâmboviţeană se re-
duce la metehnele corupţiei
şi trădării de ţară, a jafului şi
consumării bugetului de stat
pe interese proprii şi salarii
conflictuale.

O ştire „caldă” din in-
teriorul aceluiaşi lupanar ne
aminteşte de atmosfera
pierderii simţului măsurii şi a
realităţii din anul 1989: Nico-
lae Prelipceanu, preşedintele
Comisiei de monitorizare a
alegerilor de la Uniunea Scri-
itorilor a anunţat că un alt
Nicolae: „Manolescu reales…
pentru al IV-lea mandat”!
Înţeleapta zicală românească
nu lasă loc incertitudinii: Ter-
menul de valabilitate a expi-
rat...

●

De cât timp nu mai exişti, 9 Mai?De cât timp nu mai exişti, 9 Mai?

Geoege
Alexander

99 Mai a trecut şi-a
rămas, uitat de Dumnezeu,
într-un ungher ascuns. L-am
privit ca după gratiile în-
chisorii, cu tristețe…
Independența de stat am
câştigat-o cândva, cu sân-
gele soldaților români, la 9
Mai 1877, dar am pierdut-o
apoi, atunci când însăşi Is-
toria Noastră Națională a în-
ceput să fie ştearsă din
manualele şcolare, cu zel…
Suveranitatea noastră,
astăzi, a devenit o vorbă în
vânt, suntem vânduți sau
alungați din țară, închidem
ochii să ne rugăm, să
plângem sau să nu spunem
nimic… În intimitate, însă,
fiecare dintre noi ar dori să
refacă punțile rupte odată,
să schimbăm cumva în bine
situația catastrofală în care
trăim. Dar, cum?!…

Cel de-al doilea

război mondial s-a încheiat
oficial la 9 Mai 1945, dar,
neoficial, el nu s-a încheiat
niciodată. Lumea, oricum, a

fost reîmpărțită în noi sfere
de influențe după placul şi
interesul mai-marilor. Avem
tratate internaționale, dar
ele nu reflectă decât
neputința celor aserviți. Cei
din „Lumea bună”, niciodată
nu se sinchisesc de
ecuațiile de pe hârtie. La o

adică, armele secrete fac
ravagii în umanitatea
dezbinată. Privim pe
fereastră, impasibili, – cum

am privit odată Yugoslavia!-
cum frații noştri mor… Put-
erea pumnului, pe
pământurile cucerite, a de-
venit un non-combat.

… Ziua Europei se
sărbătoreşte cu fast la 9
Mai.  Europa se vrea o
fereastră deschisă spre in-

finit!… „Ce mai faceți voi,
dragilor țări europene?”, mă
întreb… Înglodate în datorii,
îmbătrânite, perimate,
colonii, cu răni adânci în su-
flete… „Iar oamenii tăi, ce
mai fac, Europa?”, întreb…
E greu să le ştergi amintirile
fără să-i omori! Bisericile
sunt dărâmate rând pe
rând, nu mai avem unde ne
plânge părinții, copiii tăi sunt
agresați, Europa!…
Contează ce se întâmplă?!
Contează mai mult decât
crezi! Liderii tăi sunt patetici,
însă. Ei nici nu ştiu ce să
facă, până la urmă, cu put-
erea lor! Până vor ajunge la
pensie, îi vor privi pe cei
săraci cu circumspecție. Vor
vorbi despre Europa ca de-
spre Interesele lor. Ne vor
exclude de la masă. Ne vor
amenința că încălcăm nu
ştiu ce paragrafe,
şantajându-ne.

Este mult mai uşor
să condamni un om, fără
să-l înțelegi! Este mult mai

facil să desființezi o țară, să
o transformi în colonie,
decât s-o ridici, integrând-o
în Europa! Cu nişte lideri
pitici, incapabili să fie
vreodată vizionari!, cu o
enormă birocrație, o plagă
neagră pentru cetățeanul
european, este cam greu să
găsim drumul Solidarității
împreună, Europa! Dacă vei
crede vreodată că numai
banii aduc fericirea, te vei
înşela! Dacă vei crede că
numai randamentul de
roboți înseamnă progres,
iarăşi vei greşi!

Nu banii ne leagă
cel mai mult, ci Valorile
Noastre Europene pentru
care suntem în stare să
murim, Europa!…

●



Ghimpele Națiunii

Chiar oricine?... Chiar oricine?... 
Chiar orice?…Chiar orice?…

Cezar Adonis
Mihalache

MMulți par a nu fi
înțeles despre ce este vorba
în acest „Centenar”… Dar
au poate o scuză în
împăunarea lor, în numele
Centenarului nostru, prin
aceea că, deși nu sunt cei
îndreptățiți să vorbească
despre Istoria noastră, o fac
pentru că au mirosit ocazia
de a ieși din anonimatul lor
searbăd, de a se lăfăi în nu-
mele Centenarului cu felu-
rite prosteli publice (uneori,
de masă), numite „acțiuni
culturale”, care sunt, nu
doar chicioase, ci de un
prost gust mai amar decât
manelizarea unui cântec pa-
triotic…

Aceștia sunt însă
doar acei nefericiți care își
caută gloria de moment a
unei monumentalități
pastișate din adevăratul
monumentalism al celebrării
noastre…

Dar și mai mulți sunt
cei ce, mimând neghiobia
unor cozii de topor, se fac
că nu înțeleg rostul și
semnificația „Centenarului”,
avansând proiecte „dedi-
cate” dar care, nu numai că
nu aduc nici măcar un rând
în plus în conturarea mo-
mentelor astrale ale Nea-

mului Românesc în
conștiința tinerelor generații,
dar duc într-un subsol al
penibilului marile eveni-
mente dedicate acestei
sărbători de Panteon
Național.

De aceea, poate ar
fi fost bine ca în capul tre-
burilor legate de organi-
zarea feluritelor acțiuni
„jubiliare” de către asociații,

fundații, firme etc, să fi exis-
tat un for de coordonare
națională a tuturor acțiunilor
dedicate Centenarului. Dar
unde să șadă într-un cap
putred un asemenea for?..
Și cum să-l înnobilezi cu în-
crederea ta că are într-
adevăr competențele
necesare la nivel de autori-
tate?… Nu doar pentru a
asigura coordonarea
inițiativelor din sfera

societății civile, pentru a nu
da cu întreg centenarul în
gardul cimitirelor (căci, asta
se întâmplă!), ci pentru a in-
spira suficientă credibilitate
pentru a fi decis care
acțiune poate fi parte a Cen-
tenarului Național.

Așa, lucrurile au
rămas la priceperea celor
ce vor, dar au și limitele lor,
financiare dar și putința de a

croi ceva care să treacă din-
colo de orgolii și conjunc-
turile momentului, inclusiv
aplecarea spre lingușirea
celor care au advăratele
posibilități (financiare) de or-
ganizare, și mârlăniile celor
care, în mare măsură, pot și
dețin șireturile de la buza
sacilor cu… „centenari”…

Și atunci, să ne mai
mire că am ajuns să
asistăm la acțiuni dedicate

Centenarului organizate în
buza cimitirelor? E drept,
chiar dacă Istoria nu se
predă acolo, Cimitirele
Eroilor sunt locuri de
omagiere care au un rost
când nu se depășesc anu-
mite limite, acolo tinerii
putând avea adevărata di-
mensiune a sacrificiului
înaintașilor lor.

Dar să duci tinerii
într-un Cimitir al Eroilor
(Buzău) pentru o acțiune în
masă de „adoptare” (!) a
câte unui erou, este oribil. O
pesudorecunoștință cu un
nume bizar: „Adoptă un
erou”. Cinism sau
prostie?… Sigur, mai lipsea
acel: „Ia-l acasă și
îngrijește-l!”… Iar dacă am
privi doar la nivelul unui
pleșcoian pus pe „center-
enizat” ce a mai găsit pe
grătarul unui festivism dat la
bucată, am spune că este
doar o neghiobie…

Dar când vezi cum,
în cealaltă parte a țării,
defilează niște împăiați în
uniformele trupelor de
ocupație austriece pe post
de artiști stradali ai festivis-
mului, tot dedicat Cente-
narului, iar în jurul
monumentelor soldaților
români, adevărații piloni ai
unui secol de unire, pe care
îl nimicim noi acum, sunt
plantați feluriți copaci pentru

a masca monumentele
(acolo unde nu sunt pur și
simplu lăsate să se
dărâme), te întrebi dacă nu
cumva există o măsură de
organizare în toate acele
acțiuni „de cenetenerizare”
care par născocite din minți,
nu doar neinstruite, ci și
intenționat „tulburate”…

P.S.:

Poate că fundația
creștină care s-a dat și ea
cu Centenarul prin Cimitirul
Eroilor din Buzău, deși a
ajuns cu oiștea într-o
acțiune macabră, este de
bună factură… Poate doar
alegerea temei a fost
stricată… Și totuși, cum să
celebrezi „Centenarul”,
lăsând la o parte și hidoasa
formulă a „adopției”, într-un
cimitir, e drept al eroilor, dar
unul care împrejmuiește os-
emintelor „eroilor
necunoscuți din opt țări eu-
ropene”?!… Sau așa s-a
impus a fi „political cor-
rect”?…

●

Capitalism și Justiție, Capitalism și Justiție, 
dar nu pentru…români?dar nu pentru…români?

Ionuț
Țene

DDemagogia marilor
puteri și a multinaționalelor
față de România și poporul
român atinge cote de o
ipocrizie alarmantă? Pe de
o parte ni se cer tot felul de
norme și regulamente de re-
spectat pentru a ni se pune
piedici în a intra în Schen-
gen sau în alte organisme
euro-atlantice, pe de altă
parte ne demantelează
economia și ne secătuiesc
resursele naturale. Româ-
nia e tratată de Bruxelles și
marile puteri ca o simplă
„colonie africană”, cu
metode cinice demne de
secolul XIX? 

Deși avem toate
normele îndeplinite privind
siguranța frontierelor, și am
dat companiilor străine de
securitate foarte mulți bani,
totuși nu suntem primiți în
Schengen pentru că nu am
oferit spre exploatare portul
Constanța în totalitate olan-
dezilor, iar francezii și nemții
mai au ceva de primenit prin
Ardeal, poate chiar o… au-
tonomie.

Raportul GRECO al

țărilor care luptă împotriva
corupției este de un cinism
înfiorător și cere României
să îndeplinească tot felul de
criterii mai mult sau mai
puțin imposibile, asta în timp
ce firmele acestor țări fac
afaceri prospere și
oneroase pe seama
românilor și escamotează
plata impozitelor pe profit
pentru că sunt…
multinaționale protejate.

Sute de diplomați și
oameni de afaceri străini și
funcționari de ambasade
imperiale au luat sau au dat
șpăgi în afaceri ca gen
Bechtel sau Microsoft, dar
justiția le-a clasat dosarele
să nu se supere Merkel,
Macron sau Obama? Între
timp patronii și politicienii
români sunt hăituiți de
ANAF sau de DNA, iar cap-
italismul românesc îngropat
de viu de controale pentru
că așa cer interesele marilor
puteri ca România să
rămână o colonie numai
bună de exploatat? S-a
ajuns ca instituțiile statului
român și unii comandanți ai
serviciilor să pună intere-
sele marilor puteri și ale
partenerilor strategici dea-
supra intereselor României,

cu încălcarea legilor
naționale și a Constituției,
fapt ce înseamnă trădare de
țară?

Chiar zilele trecute
îmi povestea cineva din
lumea bancară, cum com-
paniile străine amenință pa-
tronii români să-și vândă
afacerile, în caz de refuz
fiind falimentate brutal prin
metode mafiote, cu sprijinul
ambasadelor și complici-
tatea vârfurilor instituțiilor
statului român corupt și vân-
dut altor interese. 

Îmi spunea prietenul
cum o importantă firmă de
turism românească, opera
unui inimos om de afaceri
român, care avea un profit
și un rulaj frumos a 
fost falimentată brutal 
de concurența străină,
deoarece a refuzat să le
vândă compania. În stil
mafiot l-au lovit la imaginea
firmei apoi i-au amenințat
turoperatorii din Turcia și
Grecia care au dat bir cu
fugiții, iar comenzile nu au
mai putut fi onorate. De ast-
fel de tunuri puse la cale de
multinaționale cu complici-
tatea ambasadelor străine
nu se ocupă SRI, ANAF și
DNA, și nici în 

rapoartele departamentului
de stat american nu apar
autodenunțuri ale șpăgarilor
clasați de la marile firme
transoceanice. Sunt șefi de
instituții din România care
au dublă cetățenie și au
jurat credință altui stat? Ce
mai caută aceștia în fruntea
țării? Prin metode ce
depășesc legile naționale și
internaționale, firmele
străine au acaparat peste
56 la sută din economia
României, iar marile puteri
occidentale ne dau în con-
tinuare lecții mai mult ip-
ocrite că nu respectăm
reglementările impuse și
fantasmice suprarealiste
indicații El GRECO, adică în
traducerea liberă, trebuie să
fim subordonați economic
99, 99 la sută, nici apa care
o bem să nu mai fie a
noastră, poate atunci nu
vom mai fi… corupți, pentru
că nu vom mai exista?
Poate și asta se dorește,
dar cei care trebuie să veg-
heze la „Patria a priori”, par
că nu reușesc să-și facă în
totalitate datoria ca să nu
supere „strategicul” intere-
sat doar de proriul buzunar,
care ne vrea pe termen 
lung o populațiune de

mancurtizați și disipați?
Dacă nu ne ridicăm

din genunchi și nu privim
demn spre cer, în 50 de ani
România va dispărea lup-
tând împotriva corupției
care nu se mai termină
până ce ultimul capitalist
român nu va fi angajat pe
post de portar la
multinațională. În cazul in-
tereselor marilor puteri în
România este foarte 
actuală fabula lui Grigore
Alexandrescu, parafrazând:
„Democrație și Justiție dar
nu pentru …români”. Restul
e… clasare.

●


