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„Am înţeles că un om poate

avea totul neavând nimic şi

nimic având totul.”

- Mihai Eminescu
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Taxa „pe lăcomie” sau bancovinietă filorusă?!…Taxa „pe lăcomie” sau bancovinietă filorusă?!…

Cezar Adonis

Mihalache

„T„Taxa pe lăcomie”
nu a fost dată din populism!
Au așteptat poate apropierea
anului electoral pentru a avea
marota necesară, pentru a
arăta țării un soi de populism
credibil… Populism pe care
de trei decenii țara îl privește
dezgustată, cârâind când și
când pe câte un bulevard sau
în vreo „agora” tot de
guvernanți „înțărcată”,
gemând a iritare și îndoială
pe un colț de ecran sau pe o
manșetă de ziar tot mai
îngustă, dar, în esență, ac-
ceptând „jocul”.

Acum însă nu este
vorba de așa-ceva! Chiar
dacă i-au dat intenționat o
denumire atât de jignitoare,
„Taxă pe lăcomie”, au făcut-o
doar pentru a nu-și mai bate
capul norodul dacă este într-
adevăr vorba de populism ori
nu?! Pentru a nu mai sta la
mâna scumpă a „analiștilor”,
care, pe teanc de tonomat,
să „demonstreze” populismul
din spatele măsurilor.

În fapt, punând chiar
denumirea legii dincolo de
orice nivel peiorativ accept-
abil, s-au dat singuri de gol!
Și au făcut-o, tot mai proba-
bil, pentru a compromite
relațiile cu Europa. Pentru că,
nevorbind de o structură
bancară pur românească,
războiul este al lor cu UE,
prin intermediul diferitelor
bănci.

De aceea este o
ordonanță a trădării. Nu una
„a lăcomiei”. O lovitură dată
economiei țării, prin seismele
ce vor urma dezagregării sis-
temului bancar.

Dar nu doar actul
guvernanților uimește. Care
era de așteptat… Pentru că
sunt niște mizerabili care de
ani buni încearcă să ne
vândă… Pentru profiturile lor.
Pentru comisioanele lor „de
reprezentare”, „de acțiune”,
„de realizare” care, de azi, de
la această ordonanță, nu mai
sunt comisioane „în interes
propriu”, ci de trădare
națională. Iar șocantă este
impasibilitatea de care dau
dovadă cei ce ar mai putea
frâna acest dezmăț al
borfașilor care ne-au pus câr-
pele lor roșii, de la bordelul
lor politic, în ferestre.

Mai clar, nici nu ar fi
putut fi mesajul. Nici dacă ar
fi scris cu litere de o șchioapă
la intrarea în țară „DE VÂN-
ZARE” nu ar fi fost mai evi-
dente faptele lor decât au

făcut-o (și) prin această
ordonanță.

Și este atât de
derutantă lipsa de reacție a
acelora care mai opri lucrurile
din spirala în care am fost
împinși încât îți vine să spui
că ultima noastră speranță,
meterezele statului paralel,
este de fapt îngropată în
aceeași albie a ciumei roșii
dimpreună cu lăptucile
politice ale opoziției…

De ce nu s-a cerut în-
trunirea CSAT-ul? De ce nu
se sesizează Parchetul Gen-
eral? Și nu mai este vorba de
o autosesizare pe termen de
interpretare a posibilelor
urmări generate de acțiunile
guvernanților. Ci de semnale
clare, cu punct și virgulă, din
analizele transmise de Banca
Națională a României.
(Număr bănci profitabile în
2018: 29; Număr bănci prof-
itabile 2019-2020: între nouă
și niciuna!)…

Or, chiar dacă am
merge pe marja minimă de
risc din aceste analize și tot
ar trebui să vorbim de o în-
trunire de urgență a CSAT!
Este pusă în pericol
funcționarea economiei, la
nivel de circulație a fluxurilor
financiare, este lovit mecan-
ismul de creditare necesar
economiei, este periclitată
însăși moneda euro. (Și am fi
cu adevărat în stare să avem
o ieșire din spațiul euro
înainte de a fi intrat în el!)…

Dacă nu ar fi altceva
decât niște pseudogigolo
îmbătrâniți și țațe supra
machiate și „anvelopate”,
nereșapate însă și la nivel in-
telectual, toate aceste
otrăvuri care ne hăcuie țara
ar trebui să priceapă că răul
s-ar putea abate peste noi,
peste economia și sistemele
macroeconomie, înainte de
a-și fi consolidat chiar ei
pușculițele trădării!

Au zbierat a pop-
ulism, bătând șira spinării
țării cu vorbe grele pentru a
pricepe, noi, ca turmă
anemică de oi după cum ne
tratează, că este vorba de
așa-ceva. Au strigat că
băncile trebuie înghesuite
pentru că fac profit. Și scot
banii din țară! Doar că prin
măsura lor s-ar putea să aibă
surpriza de a ajunge să vadă
cum noi vom ajunge să
scoatem banii din țară! Pen-
tru că băncile afectate nu vor
sta la miuța guvernanților. Își
vor reduce pierderile. Și nu
doar că vor taxa orice se
poate, inclusiv tranzacțiile pe
carduri, dar își vor transforma
filialele băncilor-mamă în su-

cursale.
Guvernanții din dis-

coteca trădării ar fi trebuit să
aibă habar ce ar putea
însemna asta… Dar vor afla
în clipa în care românii își vor
depune banii direct în
buzunarele băncilor de afară,
prin sucursalele pe care
acestea le vor deschide aici
prin reorganizarea filialelor
generatoare de atâta ură
guvernamentală.

Dar toate acestea vor
fi doar palide efecte… Deza-
strul va urma, prin rețeaua
bancară, atât de blamată,
trecând fluxurile financiare
ale țării. Iar de la ele se
împrumută și guvernanții
pentru pensii, salarii, cheltu-
ieli… Or, dacă ar fi construit
în timp o rețea autohtonă
autonomă, pur românească,
poate ar fi avut azi un mecan-
ism de siguranță. Poate chiar
inventarea băncii române de
investiții, dacă nu ar fi plecat
ca voită pușculiță de partid,
dacă ar fi fost multiplicată cu
un număr măcar egal
băncilor străine prezente în
România, ar fi putut asigura
sistemul de rezervă pentru a
nu se intra în blocaje. Dar, în
clipa în care nu ai construit
nimic la nivel de
infrastructură bancară
autohtonă, ba, vii și aplici și o
„taxă de drum a banilor” (căci
așa ar putea fi numită „Taxa
pe lăcomie”) blocajul este in-
evitabil. Că nu vor pleca
băncile străine de aici este
clar. Chiar dacă recenta
analiză a BNR indică situații
dezastruoase și în varianta
optimistă a efectelor gener-
ate de „Taxa pe lăcomie”. Dar
se vor transforma în sucur-
sale iar banii vor pleca din
țară la fel de legal.

Grav este că pierzi
orice legătură cu Europa…
Nu vorbim de încredere și re-
spect, care au dispărut în
clipa în care partenerii eu-
ropeni au vorbit pe șleau de-
spre hoții și pungașii care
conduc practic Uniunea
Europeană în mandatul se-
mestrial al României. Dar
pierzi orice bonitate…

Sigur, investind în
monede virtuale rusești, crezi
un sistem paralel!… Dar
acela va folosi doar
interpușilor, care au pus
mâna la acest act de trădare,
și, mai ales, asalturilor de
destabilizare finală a țării...

●

România 2019!România 2019!

Corneliu

Vlad

AA vorbi despre relații
prioritare cu Statele Unite chiar
în clipă instalării României la
președinția Consiliului Euro-
pean ar putea părea de
neînțeles, ba chiar o sfidare,
dar reafirmarea acestei
preeminențe în relațiile noastre
bilaterale o impune, în mod
necesar și oportun, reacția
regretabilă, din acest moment,
față de România a unor oameni
de stat din câteva capitale vest-
europene și înalți demnitari ai
UE, acompaniați de un cor
massmedia din Europa
Occidentală.

Acest an – și el aniver-
sar – 2019, când se împlinesc
două decenii de la eveni-
mentele dramatice care au de-
schis poarta libertății și
democrației în pentru România,
poate oferi și perspectiva, mult
așteptată și tot mai presantă, de
a pune o bază solidă și stabilă
statutului internațional al țării,
rămas de atâta vreme incert și
oscilant. România își poate
concepe, în sfârșit, și urma o
politică externă proprie, clară,
activă, neezitantă, pe care să o
ia în serios și prietenii,
partenerii și aliații săi, dar și mai
puțin prietenii, inclusiv colegi de
alianțe sau alte grupări și
instituții, pe ale căror relații să
nu se poată conta nici în vre-
muri normale, nici în situații
limită.

Da, am intrat în lumea
democrației, drepturilor omului,
economiei de piață, ne
integrăm în structurile occiden-
tale și asimilăm valorile sale.
Dar în care Occident? Ce mai
este astăzi Occidentul din punct
de vedere geopolitic? De bună
seamă, un protagonist mondial
de prim rang care asigură, de
peste șase decenii, echilibrul
planetar de forțe. Dar un bloc
(democratic, în esență) tot mai
mozaicat, mai scindat, mai cen-
trifugal, subminat de divergențe
interne. Între SUA și fiecare din-
tre principalele puteri europene,
ca și între țările membre ale UE,
disfuncționalitățile se adâncesc.
Iar Bucureștiul oficial, care de
douăzeci de ani nu poate sau
nu vrea să-și construiască o
politică externă distinctă, se
complace ori este obligat la
ezitări, tăceri, inacțiune, resem-
nându-se în rolul de partener
nesemnificativ, de ignorat, care
nu inspiră încredere și nu are
rost să fie luat în seama, ba
chiar discriminat și supus criti-
cilor și unei poziții subalterne,
minore.

Reacția oficială a
Bucureștiului la o asemenea
situație ingrată s-a rezumat,
aproape de regulă, la o atitu-
dine abulică, defetistă, inactivă
sau de-a dreptul nepăsătoare.

De la acceptarea cu lejeritate,
practic necondiționată, a
exigențelor formulate de Brux-
elles pentru integrarea în UE și
până acum, diplomația
românească, începând cu fac-
torii de cea mai înalta
răspundere ai statului, nu și-a
făcut simțită prezența și auzită
vocea în mod semnificativ în in-
cintele europene prin vreo
inițiativă sau vreun proiect cu
impact real, nici măcar privi-
toare la propriul interes
național, la problematica
specifică regiunii de sud-est și
central europene, spațiului pon-
tic, bazinului Dunării (iar în
NATO, flancului estic). Cele
câteva proiecte inițiate sau care
implică direct România, ceva
mai consistente în ultima
vreme, riscă să stagneze într-o
zona de tatonare reciprocă și
de armonizare a pozitiilor (vezi
relațiile cu Grupul Vișegrad). și
nu par a trece dincolo de fes-
tivism și rutină prematură. Nu
un rechizitoriu, ci o încercare de
evaluare și bilanț s-au dorit a fi
aceste rânduri, de fapt o ple-
doarie pentru activizarea și re-
lansarea politicii externe
românești. Demers care are
acum oportunitatea reală de a fi
pus în lucru. Oportunitatea este
relația de un tip special cu
Statele Unite numită Partener-
iat strategic întărit. Relația cu
America trebuie dinamizată și
amplificată, dincolo de dimensi-
unea ei strategică și de
apărare, pentru a antrena în
mod activ și domeniile politic,
economic, cultural-științific, al
relatiilor interumane (regimul
vizelor) etc. Nu e ușor. De ce?
1. SUA au relatii cu mai toate
statele lumii, au propriile in-
terese și priorități interne și în
viziune globală. Nu e simplu să
atragi atenția Wshingtonului
asupra țării tale, dacă nu i-o
captezi, nu-l cointeresezi. Tre-
buie să convingi că ești sau poți
să fii un aliat util, capabil să-și
aducă o contribuție specifică și
la obiectivele comune, și în folo-
sul fiecăreia dintre cele două
părți; 2. Relațiile noi, din viitor,
cu SUA nu trebuie private ca o
distanțare de UE și de statele
membre ale ei cu care avem
sau putem avea proiecte co-
mune. Nu este vorba de un
(nou?) „cal troian “ al Americii în
constructul european.

A m e r i c a - R o m â n i a
First, pentru România și politica
ei internațională, nu înseamnă
însă aruncarea peste bord a
relațiilor România-UE, nu dez-
icere de integrarea europeană,
ci o opțiune dictată de realitățile
și sfidările tot mai evidente
cărora România trebuie să le
facă față cu demnitate,

înțelepciune și pragmatism.

●
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Campania mea jurnalistica pronaționalăCampania mea jurnalistica pronațională

Corneliu

Florea

FFără nici o altă  intro-
ducere la acest motto și titlu,
trebuie să dau samă de câteva
lucruri. Nu am nici o pregătire
în jurnalistică și primul meu ar-
ticol scris și publicat a fost  în
„Cuvântul Românesc” din
Canada, unde imigrasem de
curând, aveam 42 de ani. Pen-
tru prima dată, am citit această
publicație, editată de legionarii
din Nord America, în 1980, în
Lagărul  de refugiați din
Traiskirchen – Austria. A fost
prima publicație liberă
românească, pro-națională și
anti-comunistă pe care o citit-o
în lumea liberă.

De ce, în anul 2018,
subliniez direct de la început,
că jurnalistica mea este de
campanie pro-națională? Sim-
plu, sunt un om rațional liber,
așa am început să scriu și ast-
fel scriu de  38 de ani, dintr-o
convingerea personală de da-
torie față de patria mea. Noi,
românii trebuie să ne opunem
celor ce au atitudini și 
forțe dușmănoase, revanșarde
antiromânești, trebuie să-i
contracarăm cu toată 
știință și conștiință noastră
românească. Din trecut până-
n prezent au acționat, și vor
acționa, constant diferite forțe
antiromânești și dacă nu-i
contracarăm noi, românii, cine
vreți să o facă pentru noi?!?

De asemenea, în anul
2018 pentru mulți trebuie scris,
succint aici, că naționalismul
este între două limite diametral
opuse: naționalismul ofensiv,
agresiv și naționalismul defen-
siv, de apărare. Noi, poporul
român am stat  mereu în
vechea noastră vatră, pe care
a trebuit mereu să o apărăm
de dușmani, invadatori ce ne
copleșeau cu agresivitatea
forțelor lor de supremație
națională.  Am rezistat 
prin credință, identitate și
naționalism de apărare.
Naționalismul nostru este san-
tinela patriei noastre, dată de
fiecare generație.

Publicația „Cuvântul
Românesc” fondat în 1976 de
farmacistul George Bălașu  și
avocatul Eugen Bârsan redac-
tor-șef, aparținând  generații
de români ce au păzit și apărat
valorile și aspirațiile noastre
naționale. Deși era o publicație
a legionarilor, în ea erau liberi
să publice românii proveniți din
diferite medii sociale, politice,
profesionale ce aveau același
numitor comun: crezul patriei
libere de sub dominația comu-
nismului sovietic impus cu
forța. La campania lor anti-
comunistă, dusă de pe poziții
naționale, voluntar m-am
alăturat și eu cu scrisele mele.
Iar ei, fără să mă cunoască și
cu toată  diferența de o
generație, m-au acceptat.
Redactorul-șef Eugen Bârsan,
m-a corectat și ghidat, m-a
învățat abc-ul gazetăriei și m-a
sfătuit: pentru binele familiei
tale și al prietenilor din țară
semnează cu un pseudonim.
Directorul George Bălașu m-a
invitat la Câmpul Românesc

de la Hamilton-Ontario, și ce
m-aș fi dus, dar noi nu avem
bani nici de telefoane,
darămite de avioane, la 2.500
Km. Trebuia să ne rezumăm la
problemele noastre esențiale:
engleză, examenele de evalu-
are a diplomei, să muncim
pentru existența familiei.

Prin „Cuvântul Româ-
nesc” am făcut cunoștință 
cu jurnalistica și 
publicațiile avangardei
naționale, anticomunistă a ex-
ilului românesc din lumea
liberă, cu marile ei personalități
din exil, rămase credincioase
națiuni noastre. Scriitorul ol-
tean  Vintilă Horea și cu Dum-
nezeu lui și Mircea Eliade ce
descurca religiile pământenilor.
Despre soarta aromânilor scria
Zahu Pană, iar inginerul Traian
Golea, ardelean, de la  New
York scotea o publicația „Liber-
tatea” de promovarea istoriei și
conștiinței naționale, în timp ce
profesorul Cicerone Ionițoiu,
țărănist a scris volumele
„Morminte fără cruce” după ce
trecuse  prin pușcările comu-
niste. Jurnalistul și scriitorul
basarabean Nicolae Lupan,
expulzat din URSS pentru
naționalismul lui românesc,
avea  rubrica „Pro Basarabia și
Bucovina”. Impresionant, prin
vastă documentație era autorul
apreciatei cărți ”Yalta și Cruci-
ficarea României” avocatul
Nicolae Baciu.  Poetul și criticul
literar, Virgil Ierunca cu articole
și fragmente din „Antologia
Rușinii”, de asemenea poetul
și eseistul Ion Caraion, de
două ori trecut prin pușcările
comuniste, deși în tinerețe îi
simpatizase. Doctorul neu-
ropatolog Ovidiu Vuia a scris
profesional cauza morții lui
Mihai Eminescu, iar Dumitru
Bacu ce a trecut prin reedu-
carea de la Pitești, a scris cea
mai autorizată carte despre ea.
Aflam adevărata noastră reali-
tate și istorie de la aceste
personalități naționale ale ex-
ilului de atunci, la care cu timid-
itate și stângăcie m-am
alăturat și eu, cu indignarea și
revolta mea, luând de model
pe bănățeanul Nicolaie Novac,
poet talentat și ziarist cu filolo-
gia la bază și excelentul publi-
cist Constantin Mareș, liberal,
licențiat în drept, un distins pa-
triot.

Am scris și mi s-au
publicat multe articole, sem-
nate Corneliu Florea, în care
folosesc stilul critic, pamfletar.
Dintre articolele publicate,
două au avut un impact puter-
nic, neașteptat asupra mea. În
1985, Nicolae Ceaușescu a
venit și-n Canada, iar eu am
scris, semnat și s-a publicat în
„Cuvântul Românesc” pamfle-
tul „Declasarea unui globe-trot-
ter” după care am început să
primesc telefoane nocturne ce
îmi dădeau coșmaruri, deci
pseudonimul era deconspirat,
dar nu am renunțat la el, era
din prenumele părinților mei. Al
doilea impact a venit  după
publicarea articolului „Riscurile
sarcinilor impuse” în care am
tratat profesional, documentat
consecințele patologice și so-
ciale ale decretului, lege
draconică, a creșterii natalității

forțate în România. Când a
apărut tipărit în „Cuvântul
Românesc” era semnat Dr.Du-
mitru Pădeanu, ce bucurii pe
capul meu, nu le comentez. Au
făcut-o intenționat, la sugestia
unui doctor, membru marcant
din ARA (Academia Româno-
Americană) care m-a și propus
membru asociat la ARA, asta
îmi lipsea mie care abia tre-
cusem de la spălător de vase
la infirmier în spital. Am fost
primit în ARA și congratulat
nocturn de academicienii de la
Ambasada Română din Ot-
tawa.

Între timp începusem
să citesc și alte publicații
românești din exil – aceasta
era sintagma timpului – printre
care și „Curentul” lui Pamfil
Șeicaru ce apărea la
Munchen, preluat de Vasile C.
Dumitrescu care, modest, se
numea redactor responsabil,
deși efectiv ducea toată munca
și o parte din cheltuielile revis-
tei. Pamfil Șeicaru era în
vârstă, slab, sărăcise, abando-
nat într-o cameră de hotel
modest. Vasile C. Dumitrescu,
fost ofițer român de contra
informație, a refuzat să se
alieze cu Armata Roșie și până
în Germania nu s-a oprit, tre-
cuse de partea învinșilor.
Situația în care ajunsese
marele patriot Pamfil Șeicaru
la bătrânețe l-a impresionat și
s-a hotărât să-i ducă mai de-
parte ștafeta națională  și a
făcut-o cu stoicism. Pe mine
m-a primit deschis, mă știa că
public la foaia legionarilor, doar
era ofițer de contra-informații.
Știa și ce aversiune au le-
gionarii față de el, pentru că
tatăl lui a fost procuror militar și
la ordin a intrat cu coasa în le-
gionari. Ceea ce nu se uită.

La „Curentul” publica
Ion Caraion, Nicolae Baciu,
Constantin Mareș care publi-
cau și la „Cuvântul Româ-
nesc”, dar erau și alte condeie
valoroase precum scriitorul
Titu Popescu, doctor în
estetică, criticul literar Ion
Negoițescu care avea o rubrică
literară, jurnalistul și scriitorul
Vasile Mănuceanu, sobru,
corect, Radu Bărbulescu edita
„Săptămâna Muncheneză”
primul săptămânal românesc
din lumea liberă, o muncă so-
cial cultural titanică, prestată ti-
tanic. Dan Stoica era un spirit
ascuțit de pamfletar și
polemist, încercam, din
răsputeri, să-i iau exemplu într-
o rubrică personală în „Curen-
tul”, zisă „Foileton mic” din
veridică simplitate. Vasile C.
Dumitrescu scria corect, calcu-
lat, nemțește. Pe mine m-a
publicat continu, fără restricții,
cu excepție a două articole pe
care le-a refuzat, dreptul lui.
Am fost la cimitirul prizonierilor
români, din Primul Război
Mondial, de la Soultzmatt din
Alsacia și am aflat cum s-au
purtat nemții cu ei; lăsându-i
afară în frig, fără hrană și îngri-
jire, intenționat cu păduchi
încât au murit șase sute până
la sfârșitul războiului. Am fost
profund afectat și indignat am
scris un articol sever, acuzator
la adresa nemților. Nu l-a pub-
licat, soția lui era nemțoaică. Al

doilea articol, l-a considerat
prea dur, polemic peste
măsură, era adresat unui
ungur stabilit în Germania
care, scriind de Ardealul Arde-
lenilor, ajunge cu lamentările
că a sosit vremea altor
înțelegeri, a negocierilor, ex-
plicându-ne: „negociere, pe
țărănește înseamnă târguială”
fiindcă în imaginea lui
rămăseseră tot niște țărani
înapoiați, niște iobagi pe
moșiile lor. Era o agresiune
naționalistă, trebuia să o
contracarăm. Vasile C. Du-
mitrescu evita polemicile, în
schimb  l-a publicat ardeleanul
Traian Golea în publicațiile
sale de la New York, prin care
în permanență contracara
propaganda ungurească
antiromânească, puternică și
susținută în occident. În locul
”Săptămânalului munchenez”,
Radu Bărbulescu a înființat
revistă „Observatorul de
Munchen” în care mi-a publi-
cat, pentru prima dată, eseul
”Constituția de la 29 Februarie”
înainte de Decembrie 1989 și
alte articole.

Evenimentele eu-
ropene din 1989 au ajuns și-n
România, regimurile comu-
niste au căzut precum pietrele
de domino. Din nefericire,
revoluția timișorenilor s-a
transformat în lovitură de stat
la București, pentru că românii
nu au avut personalități patrio-
tice ferme, cutezătoare, pro-
grame politice naționale,
strategii de înlocuirea, imediat
și definitiv, a dictaturii comu-
niste și astfel au căzut în cap-
cana vechilor comuniști și-a
ariviștilor străini. Presa
românească, dintr-odată a
izbucnit în libertatea momentu-
lui, cu ziare și reviste ce au
apărut precum ciupercile după
ploaie; la început cele bune,
după care, imediat, cele
otrăvitoare, toxice, halucino-
gene ale vechilor comuniști și
mercenarilor cu penița, trimiși.
Am început să primesc presă
din Țară, entuziast scriam și
eu, mă publicau. M-am trezit la
realitatea din România, când
ochlocrația comunistă a lui Ili-
escu s-a transformat în partid,
câștigând alegerile, conform
vechiului dicton „Pleacă ai
noștri, vin ai noștri, voi
rămâneți tot ca proștii!”  Prost,
prost nu mă consideram, eram
deja medic licențiat și-n
Canada, dar naiv politic mă
știam dintotdeauna. Mineriada,
din Piața Universității din iunie
1990, a fost însă șocul electric
ce mi-a ruinat visele și
speranțele mele frumoase de-
spre viitorul României. A fost
cea mai brutală lovitură dată
libertăților, adevărului și
dreptății pe care românii le
așteptau, pe bună dreptate,
după dictatura epocii de aur.
Ochlocrația lui Iliescu le-a spul-
berat așteptările, cu bâtele și
răngile puse în mâinile miner-
ilor să împingă poporul român
într-un nou țarc dictatorial, de
exploatare și jefuire a
României.

Presa, zisă liberă și
independentă, s-a temperat
sub dictatura bâtelor și
răngilor, apoi s-a divizat: unii

de partea ochlocrației
conducătoare, alții au rămas
fermi principiilor lor de știință și
conștiință, ale dreptății și ome-
niei. Eu am rămas ce eram și
m-am alăturat, cu scrisul, celor
ce contracarau urâțenia și jos-
nicia ochlocrației și-a lefegiilor
ei. Mi-am înființat propria mea
publicație „Jurnal Liber – mică
revistă de critică socială” pe
care o scriu și editez, de unul
singur,  în patru numere pe an:
primăvara, vara, toamna și
iarna, având dictonul „Veritas
vos liberabit” după învățătura
evanghelistul Ioan, adevăr de-
spre care, după  seculara
experiența românească, se
spune că atrage ură, dușmănie
și poate umblă cu capul spart.
Înțelept popor și eu mi-am
văzut de mica mea revistă de
critică socială pe care o trimit,
gratuit și fără pretenții, ziarelor
și  revistelor din România.
Unele publicații au răspuns și
au publicat opiniile și criticele
mele, altele nu, dreptul lor. Cu
capul spart nu am umblat, dar
treptat, cei ce nu vor adevăr is-
toric-social și nu suportă nici
un fel de critica m-au izolat,
etichetat și calomniat, m-au
marginalizat cât au putut.

Sunt, însă, jurnaliști și
publiciști care au apreciat
scrisele mele, le-au publicat
fiindcă avem aceleași păreri,
idei și viziuni în unele prob-
leme. Toate observațiile și crit-
icile mele la adresa
patibularului Patapievici (HRP)
în vremea când era în mare
vogă, având toate fondurile
ICR pe mână, Corneliu Vadim
Tudor le-a publicat în „Româ-
nia Mare”. Odată cu încetarea
fondurilor ICR i-au murit
lăudători și el se stinge. La
București îmi  apăreau articole
în presa neînregimentată,
națională întâi de toate, pre-
cum „Națiunea” lui Iosif Con-
stantin Drăgan sau în
„Danubius” a lui Ilie Traian, o
tribună liberă pentru cei ce
publicaserăm înafara Cortinei
de Fier. Istoricul și criticul literar
Nicolae Florescu de la „Jur-
nalul Literar” a început să mă
publice, așa cum scriu. Arti-
colele în care contracaram,
numai cu argumente social-is-
torice corecte, iredentismul în-
floritor al UDMR-ului au fost
publicate în presa din Ardeal.
Începuturile au fost la revista
„Lumina” a istoricului Florian
Dudaș, apoi cei de la „Crișana”
și „Crișana Plus” din Oradea.
Octavian Blaga, redactorul re-
vistei „Al Cincilea Anotimp”, mi-
a publicat un spectru larg de
articole. Bună colaborare am
avut și cu Doamna Mariana
Pândaru  de la  „Ardealul Lit-
erar și Artistic” din Deva.

La Bistrița, unde îmi
petrec fiecare vară din 1990,
am fost primit cu interes și
publicat. În mod deosebit am
colaborat cu scriitorii Virgil
Rațiu și Victor Știr care, timp
de două decenii, m-au prezen-
tat public și publicat constant în
„Mesagerul Literar și Artistic”. 

●
.
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„Detalii”„Detalii”

Ion

Coja

ÎÎn dimineața zilei de
23 decembrie 1989 Nicolae
Ceaușescu a fost adus la
București, la Ministerul Apărării
Naționale! De ce ni se ascunde
acest „detaliu”? Cu cine s-a în-
tâlnit Ceaușescu și ce au dis-
cutat?

La câteva luni după
desfășurarea mascaradei pe
care unii încă o mai numesc
revoluție, am avut ocazia să
discut cu un martor ocular al
celor petrecute în curtea Minis-
terului Apărării Naționale în
dimineața zilei de 23 decem-
brie 1989. Mărturia respectivă
a sunat cam așa, în rezumat:

„În dimineața zilei de
23 decembrie mai multe zeci
de ofițeri și subofițeri am fost
desfășurați în lanț de trăgatori
în curtea ministerului, cu
spatele la clădirea centrală,
spunându-ni-se că atunci când
vom primi comanda, să privim
numai înainte, căci este
așteptat un atacat asupra min-
isterului în acel moment. Când
s-a anunțat momentul și am
primit comanda să privim
numai înainte, eu am auzit un
zgomot de motoare în spatele
nostru și, deoarece locul în
care mă aflam îmi permitea, m-
am întors să văd ce se
întâmplă în spatele nostru. Așa
l-am văzut pe Nicolae
Ceaușescu coborînd dintr-un
TAB, moment când căciula de
blană neagră i-a alunecat
peste ochi. Imaginea a fost
dată pe TV de mai multe ori,
faza s-a petrecut în curtea
MApN, în dimineașa zilei de 23
decembrie 1989.”

Nu mi-a fost greu să-
mi dau seama cât de
importantă este această
informație. Cunoscând regula
jocului, am înțeles de ce per-
soana în cauză, la data aceea,
ezita să declare public ce a
văzut. Dar am înțeles că
aștepta de la mine să fac caz
de această informație, adică s-
o fac publică pentru a-i obliga
pe cei în cauză să vină cu
explicațiile necesare, obliga-
torii!

Acum, când, pe
neașteptate, Parchetul Gen-
eral anunță închiderea dosaru-
lui privind crimele din
decembrie 1989, mă văd
obligat să fac cunoscut numele
celui care l-a văzut „pe Nicolae
Ceaușescu coborînd dintr-un
TAB, moment când căciula de
blană neagră i-a alunecat
peste ochi. Imaginea a fost
dată pe TV de mai multe ori,
faza s-a petrecut în curtea
MapN, în dimineașa zilei de 23
decembrie 1989.”

Este vorba de domnul
IULIAN MOISESCU, coman-
dant al cavalerilor de Malta din
România, fost parlamentar. O
persoană publică, cunoscută.
Nu i-am mai cerut acceptul
pentru a face acum această
dezvăluire. Sper ca organele
abilitate, măcar acum, vor lua
în cercetare și analiză această
informație: Nicolae Ceaușescu
a fost adus la discuții înainte de
a fi asasinat prin rușinosul pro-

ces din 25 decembrie. Avem
dreptul să aflăm măcar acum
cu cine a purtat Ceaușescu
discuții pe 23 decembrie, ce fel
de discuții, ce i s-a cerut și ce a
refuzat Ceaușescu de a ajuns
în fața plutonului de execuție?!

Bașca miza procesu-
lui: ce mai rămâne din
cumplitele crime ale lui
Ceaușescu dacă organizatorii
procesului au fost dispuși să
ducă tratative cu Ceaușescu?!
Cu autorul unor crime atât de
teribile nu stai la tocmeală, la
negocieri, la discuții!…

Sper că domnul IU-
LIAN MOISESCU, mai presus
de orice un om de onoare, va
putea aduce, pe lângă propria
mărturie detaliată, și o listă cu
camarazii alături de care în
dimineața zilei de 23 decem-
brie 1989 au apărat clădirea
MApN…

Precizez că discuția
mea cu dl IULIAN MOISESCU
a avut loc la sediul Uniunii
Vatra Românească, unde
domnul IULIAN MOISESCU a
funcționat o vreme împreună
cu dl colonel ANDREI
PĂSĂREANU, într-un birou
pus la dispoziție de UVR. Așa
ne-am cunoscut și ne-am
apropiat unul de altul. La una
din discuțiile pe acest subiect
am avut și un martor, fost sub-
ordonat al dlui IULIAN MOI-
SESCU înainte de 1989…

Eu am înțeles la vre-
mea respectivă că dl IULIAN
MOISESCU, în poziția sa de
militar, nu putea face caz de
acea informație și mi-o plasa
mie pentru ca eu, ca publicist
și comentator politic, să o fac
publică, să o pun la dispoziția
tuturor. Nu cred că mai este
cazul să arăt importanța
excepțională a faptului că or-
ganizatorii loviturii de stat l-au
adus pe Ceaușescu la o
discuție cu cineva împuternicit
de Kremlin să poarte această
discuție!… O voi face separat,
în alt material. Deocamdată
mă simt dator să raportez ce
am făcut eu după ce am intrat
în posesia teribilei informații.

La vremea aceea
eram senator, anii 1992-96. În
toamna lui 1992 în Senat s-a
constituit o comisie de cerc-
etare a evenimentelor din de-
cembrie 1989, sub preșidenția
lui Sergiu Nicolaescu. Am fost
printre cei care am protestat de
la tribuna Senatului: Sergiu
Nicolaescu nu avea ce căuta
în comisie nici ca membru
măcar, necum ca președinte,
dat fiind că fusese implicat în
desfășurarea evenimentelor și
în mod normal trebuia să dea
el explicații în fața comisiei. Ac-
tivitatea comisiei debuta cu un
abuz, cu o abatere de la
normele juridice elementare. Și
a ținut-o tot așa, până la
desființare…

Mi-am dat seama că
rostul comisiei nu era să afle
adevărul și să-l ofere publicu-
lui, poporului român și
posterității. Comisia, cel puțin
prin unii dintre membrii ei, a lu-
crat ca să ascundă adevărul,
să ascundă acele aspecte care
puneau în primejdie interesele
și imaginea publică a celor
care au organizat și derulat

atât de prostește, de irespons-
abil, așa zisa revoluție.
Menirea numitei comisii era să
afle ce se știe, ce s-a aflat de
unii sau de alții despre ce s-a
întâmplat propriu zis, pentru a
le oferi celor vinovați de car-
nagiul din decembrie 1989
posibilitatea de a-și ascunde
mai bine vinovăția, trădarea,
crimele…

Nu insist.
Deocamdată. Menționez însă
prestația corectă, mai presus
de orice complicitate cu
asasinii, a senatorilor Sabin
Ivan și Șerban Săndulescu.
Activitatea lor în comisie mi-a
fost mai bine cunoscută. Pe
Șerban Săndulescu l-a costat
viața încercarea de a afla
adevărul despre criminalii din
decembrie 1989… Știu ce
vorbesc când fac această
afirmație.

În căutarea unor
confirmări, m-am adresat unor
persoane cu posibilități de a se
informa mai mari decât ale
mele. Mai întâi dlui general
Marin Lungu, ieșit la pensie
chiar în 1989. Multă lume îl
cunoaște pentru isprăvile sale
ca copil de trupă în timpul
WW2, isprăvi povestite de
domnul Dumitru Radu
Popescu în filmul Prea mic
pentru un război așa de
mare…  S-a interesat printre
colegi și a găsit trei persoane
care i-au confirmat că în ziua
de 23 decembrie, adică a doua
zi după ce a fost arestat,
Ceaușescu a fost adus la
București, la sediul MApN.

L-am întrebat și pe
colegul meu de arme,
procurorul Teodor Jipa, coleg
de birou cu bine cunoscutul
procuror Dan Voinea. Chiar de
la acesta, întrebându-l, Doru
Jipa a aflat că „Ceaușescu a
fost adus la București, unde a
avut discuții cu cineva de la
ambasada URSS”…

Am sperat că după
1966, odată cu venirea la
Cotroceni a lui Emil Constanti-
nescu, voința de a se afla
adevărul va fi mai mare, mai
reală. M-am înșelat. Am insis-
tat pe lângă Gavrilă Dejeu,
ministrul de interne, pe care îl
cunoșteam din Parlament. Pur
și simplu a eschivat să stea de
vorbă pe acest subiect.

În fine, mai adaug
două elemente sigure, certe,
care vin în sprijinul informației,
a ipotezei enunțate:

1. Ceaușescu a fost
arestat pe 22 decembrie, în
jurul orei 14,30. În seara zilei
de 22 decembrie, pe la orele
21, a apărut la TV însuși Ion Ili-
escu, care a anunțat tot natul
românesc că arestarea lui
Nicolae Ceaușescu nu a fost
confirmată! Repet: în seara
zilei de 22 decembrie noi am
fost trimiși la culcare de dl Ion
Iliescu cu informația că nu, nu
se confirmă arestarea lui Nico-
lae Ceaușescu!

Apoi, următorul anunț,
despre arestarea lui
Ceaușescu, s-a produs abia în
după amiaza zilei de 23 de-
cembrie! Înregistrările emisiu-
nilor din cele două zile stau
mărturie. Am cerut explicații
pentru această ciudată în-

târziere, de la Sergiu Nico-
laescu, Gelu Voican
Voiculescu și alți protagoniști ai
evenimentelor, dar nu le-am
primit, s-au dat în altă vorbă.
Deci, o întrebare simplă, pe
care am mai pus-o de zeci de
ori: de ce s-a anunțat așa de
târziu arestarea lui Nicolae
Ceușescu, cu o întârziere de
peste 24 de ore?

2. Colonelul Andrei
Kemenici, în amintirile sale din
acele zile de 22-25 decembrie,
spune că pe 23 decembrie, de
teama unui atac, i-a scos pe
cei doi Ceaușescu din unitate,
în mare secret, și i-a dus la o
remiză din câmp, unde aceștia
au fost păziți toată ziua de
2(doi) subofițeri… Cine să
creadă asemenea prostie?!
Singura parte de adevăr este
aceea că Nicolae Ceaușescu
și Elena Ceaușescu au fost
scoși din incinta regimentului,
unde erau păziți de sute de
militari și duși în altă parte.
Până aici este adevărat, pen-
tru că foarte mulți din regiment
au asistat la îmbarcarea celor
doi în TAB. Logica dispare în
varianta imaginată de ulterior
generalul Kemenici: doi
subofițeri îi apărau mai bine
decât întreaga unitate
militară?!

Am avut o discuție pe
acest subiect cu Adrian
Păunescu, pe vremea emisiu-
nilor sale de neuitat de la An-
tena 1. Ziarist înnăscut, iar nu
făcut, Adrian Păunescu a orga-
nizat imediat o dezbatere, o
noapte de nesomn, la care
alături de mine au mai partici-
pat Sergiu Nicolaescu și Gelu
Voican Voiculescu, iar la tele-
fon a intervenit și generalul Ke-
menici, fostul comandant de la
Târgoviște, care l-a avut pe
Ceaușescu în custodie. Evi-
dent, toți trei susțineau sus și
tare că Ceaușescu nu a fost
adus la București.

I-am pus însă de două
ori în încurcătură pe
revoluționarii Nicolaescu și
Voiculescu. Mai întâi când am
întrebat cu ce ocazie a fost fil-
mat Nicolae Ceaușescu
coborînd din TAB, în celebra
imagine cu căciula „pe-o ure-
che”. Adică, Ceaușescu fiind
arestat și încarcerat, cu ce
ocazie Ceaușescu a mai fost
urcat într-un TAB? Ce de-
plasare a făcut Ceaușescu în
acel TAB, de unde și până
unde s-a deplasat atât de bine
păzit? Răspunsul, răspuns de
mântuială în timpul emisiunii, a
fost încropit ceva mai coerent
abia în cartea scrisă ulterior de
dl general, când, pentru ziua
de 23 decembrie, se
recunoaște că Ceaușescu a
fost scos din clădirea coman-
damentului, dar nu pentru a fi
adus la București, ci pentru a fi
mutat într-o remiză, la câmp,
unde Ceaușeștii au fost păziți
de doi subofițeri. Pasămite,
păziți de doi militari, iar nu de
un întreg regiment, prețioșii
deținuți ar fi fost mult mai în
siguranță… Răspuns pentru
prostit proștii!

A doua încurcătură,
nici până azi lămurită de versi-
unea oficială, este de ce
arestarea lui Ceaușescu,

petrecută în ziua de 22, pe la
ora 15, a fost anunțată la TV
abia a doua zi, pe la orele 17?
Din păcate nu am avut cartea
amintită cu mine, astfel că ad-
versarii mei s-au dat de ceasul
morții să-i convingă pe tele-
spectatori că arestarea a fost
anunțată încă din după amiaza
zilei de 22 decembrie. Eu că
nu, ei că da, până ne-am trezit
că intervine în emisiune,
venind chiar în studiou, cele-
brul Titi Enache, despre care
toată lumea bună știa că a stat
în clădirea TV vreo zece zile,
începând in 22 decembrie
1989. Scriitor și ins pasionat de
istorie, Titi Enache s-a simțit în
zilele acelea ca peștele în apă.
Adică știa tot ce a fost la TV în
acele zile, mai puțin lucrurile
pe care unii au ținut să nu le
spună sau să le recunoască
vreodată. Cum ar fi bunăoară
discuția lui Petre Roman la
telefon, purtată în limba rusă,
din sediul TV, cu un personaj
neidentificat, în zorii zilei de 23
decembrie…

Așadar ne contraz-
iceam, cuvîntul meu împotriva
cuvîntului dumnealor Sergiu
Nicolaescu și Gelu Voican
Voiculescu, când a apărut Titi
Enache, semeț și categoric:
Domnilor, este așa cum spune
domnul profesor: arestarea lui
Ceaușescu a fost anunțată
publicului românesc abia în
ziua de 23 decembrie, în jurul
orei 17…

Din păcate, acea emi-
siune nu a avut consecințele
firești. Nici unul dintre istoricii
revoluției lui pește nu a
catadicsit să înregistreze
măcar ca pe o curiozitate, ca
pe o aberație, ca pe o ipoteză
fie ea și extrem de fantezistă,
informația că Nicolae
Ceaușescu a fost adus de la
Târgoviște la București în ziua
de 23 decembrie 1989…

Nefiind în firea mea să
cedez în chestiuni de interes
public atâta vreme cât consider
că am dreptate, am făcut oare-
cari cercetări, nu sistematice,
prin care am identificat noi
martori, unul dintre ei fiind
domnul Nica Leon, care de mai
multe ori s-a arătat dispus să
relateze cele văzute cu propriii
ochi în ziua de 23 decembrie.

Am mai vorbit despre
acest aspect al „revoluției” la
OTV și DDTV, când am avut
ocazoe. Ultima oară la Nașu, la
o emisiune cu Grigore Car-
tianu, care nu și-a dat seama
ori s-a făcut că nu-și dă seama
cât de importantă este
informația pe care o ofeream.
Fiind moderator, a trecut mai
departe fără să-i pese. Cum
Grigore Cartianu este autorul
unei cărți, scrise cu docu-
mentarea necesară, cum se
face că nu a aflat de aducerea
lui Nicolae Ceaușescu la
București?!

●
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Calitatea, pe răspundere, la privați, cantitatea, fără drept de socotire, la stat?!…Calitatea, pe răspundere, la privați, cantitatea, fără drept de socotire, la stat?!…

Cezar Adonis

Mihalache

AAparent, vreme de
un an Școala (politică)
Românească nu a mai scos
„tâmpiți pe bandă”!… Că nu
făcea bani din asta. A scos
însă, „pe bandă”,  manuale
scrise și vizate de tâmpiți.
(Mai mulți și mai profunzi ca
ăia din școală!). Doar că lu-
crurile nu s-au potrivit la
„pușculiță”. Pentru că, în în-
treaga butadă, doar man-
ualele au fost „în serie”. În
serie de reeditări ale tirajelor
inițiale tâmpe, cu
republicări, la fel de tâmpe,
și costuri exponențiale față
de ceea ce ar fi trebuit
„clădit”: o sinecură de partid;
încă una.

Și chiar dacă se
așteptau să dea lovitura di-
rect în seiful bugetar, doar
salariații editurii de stat au
avut de câștigat. Și pe-
semne că aceștia nu au în-
tors parte din veniturile, nu
ale editurii de stat, ci măcar
din ale lor la pușculița de
partid. Așa însă, s-a închis
robinetul. Iar politicienii au
născut o altă măgărie.

Cică nu se vor mai
scoate manualele, ălea de
stat, (doar) la nivel de canti-

tate, ci se va pune accentul
pe calitate. Așa că, într-o
(a)brambureală de mascat
ieșirile de la sinecură, recte
beneficiarii de partid, nou-
învechitul ministru al
NonEducației, Cati An-
dronescu, în repetiția
scenică a portofoliului într-
un „copy/paste” mai sinistru
decât cel al unei teze de
doctorat, a pus pe masă

proiectul întoarcerii la „cali-
tate”. Și am fi răsuflat
ușurați. Știind mai ales de
manualele catastrofale edi-
tate în ediții cu erate, în
care, practic, eratele au de-
venit niște manuale în sine!
Sau ar fi riscat să devină,
prin acel soi de tom de
corecturi la manualele
inițiale, gata să devină
obiect de studiu în sine. Cu
normă de predare și even-
tual de titulatură de definiti-
vat în impostură,
nepricepere și hoție non

„erare humanum est”. Doar
că, nu nivelul de pregătire
pedagogică al elevilor va fi
noul centru de răsturnare al
unor mentalități în educație,
ci tot venitul la pușculița
profesorală de partid.

Astfel, până la un
punct, „noul” proiect al felu-
lui de creare și editare al
manualelor școlare e bun.
Dar numai până la puntul în

care intersectează costul
marginal al menținerii bufe-
tului de sinecură. Dacă ar fi
lăsat complet, în formula
tradițională, în afară, ba ar
dispărea cu totul „statul”, ca
editură, ar dispărea însă
sinecura. Adică însăși rostul
de existență al noului
proiect de editare al man-
ualelor cu accent „pe cali-
tate”. Or, totul se oprește iar
brutal, după revitalizarea
creativității prin ofertele de-
puse de câte trei edituri pri-
vate, în stâlpul infamic al

statului editor. Al statului cu
statut de sine trasat de edi-
tor de manuale.

Dacă dispărea din
acest melanj conceptul de
editor de stat al editurii di-
dactice (sau oricare alta, ca
nume), și nu în sensul
mazilirii fizice a acesteia, ci
a reașezării ei  în văgăuna
nonfuncțională de până mai
agârț, lucrurile ar fi avut un
rost.

Iar aici, măcar
acum, trebuie să vedem sol-
idaritatea breslei editorilor și
difuzorilor de carte școlară.
Care trebuie să respingă în
masă acest proiect, lăsând
ministerul fără manualele de
calitate dacă nu va fi fost
extirpată din poziția de forță
editura didactică. Și ar tre-
bui să facă acest lucru nu
din vreo răzbunare comună
pentru pierderile suferite la
momentul „naționalizării”
pieței de carte școlară, ci în
interesul elevului. Interes
care ar trebui tratat, într-o
astfel de Românie, ca drept
fundamental cu necesității
legislative urgente.

În fapt, în noul con-
cept al fălcilor populiste um-
flate de vântul
pseudoredemocratizării, dar
nu și a denaționalizării
acțiunii brutale a statului pe

o piață privată, prin
păstrarea și sublinierea
rolului editurii didactice în
formulă „de rezervă”
(„backup”, în forma
legislativă propusă acum),
ușa sinecurii devine și mai
accesibilă, culmea pe sub
marota promovării interesu-
lui mediului privat. Pentru că
acest statut de „backup”
rezervat editurii didactice
înseamnă, nu o soluție de
urgență în situația vreunei
discipline neacoperite de
editorii privați, ci păstrarea
controlului de tiraj.

Astfel, vehiculând
un eventual stoc insuficient,
după primirea manualelor
privaților, statul va putea
veni, atât timp cât proiectul
de lege nu împiedică acest
lucru, să forțeze, ca
presupusă soluție de
rezervă cu drept de
intervenție pe piața privată
(mai ales că există prin
legislația de negru pe 13 și
așa ceva, o otravă sădită
așteptând doar să
împroaște cu venin),
tipărirea într-un tiraj peste
cel asumat prin contractele
de achiziție ale manualelor
de la edituri private.
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Ion 

Măldărescu

DDupă vechile tradiţii,
înainte de Crăciun, am adresat
unuia dintre puţinii patrioţi ail
zilelor noastre o urare cu trim-
itere la sărbătoarea
creştinătăţii, la Anul Nou ce-şi
grăbea paşii spre startul celor
365 de zile ale lui 2019, la anii
tinereţii, la fiinţe frumoase la
chip şi nobile la suflet, la ţara
românilor. Am primit un
răspuns care m-a adus cu pi-
cioarele pe pământ: „Acum 30
de ani am avut o fată frumoasă
şi mândră… ne-au furat-o!”.
Fireşte, era vorba de România!
Avea dreptate! Cei ce pretind
că ar fi condus România au
tratat-o vreme de 29 de ani ca
pe o damă de consumație. Ne-
mernicii au agresat-o, au siluit-
o, i-au umilit seniorii și i-au
alungat urmașii…

În imensul puzzle al lui
decembrie ’89, în care Nicolae
Ceauşescu a fost piesă
centrală, s-au adunat mii de
documente, stenograme,
mărturii, articole din presa
vremii, rapoarte declasificate,
manipulări, dezinformări şi,
conform romglezei, la modă, o
pădure de „Fake news”. Ur-
mare a „Pactului diavolilor” (a
se citi întâlnirea de la Malta din
2-3 decembrie 1989 pe care
Gorbaciov, păcălitul de serviciu
o denumea atunci „Cotitură
istorică”, dar de care s-a dezis
când a deschis ochii), pe
primul Preşedinte al României,
o mână de nemernici l-au

acuzat pe baza „Fake news”-
urilor „Europei libere”, de genul
celor 60.000 de victime, inexis-
tente, de fapt, l-au judecat
printr-o mascaradă oribilă, l-au
condamnat şi para-condamnat
l-au mitraliat ca pe o fiară
agresivă, pentru că ştia şi
putea spune prea multe
adevăruri.

Cu mult timp în urmă,
am afirmat că televizorul este
un drog mult mai nociv decât
heroina, cocaina, L.S.D.-ul şi,
în general, produsele amfita-
minice, că este cea mai
eficientă armă de deformare a
realităţii, de falsificare a istoriei
şi de îndobitocire. Cu această
armă,  cetăţenii României au
fost „ciuruiţi” timp de 29 de ani,
fiindu-le indus în subliminal un
miraj, o Fata-morgana a unei
Europe care nu mai poate de
dragul nostru, care ne-ar vrea
binele (chiar cu de-a sila). În
realitate, ni s-a dat brânci în
„Imperiul celor 12 stele”, doar
pentru a fi transformaţi în sclavi
moderni şi piaţă de desfacere
a Occidentului. Ni s-a impus
desfiinţarea armatei proprii,
pentru a nu ne mai 
putea apăra. Am pierdut
independenţa economică, iar
suveranitatea şi puterea de de-
cizie am dat-o pe gratis
împreună cu resursele min-
erale, umane, cu materia
cenuşie a Ţării.

Pe fondul mult
trâmbiţatei „Mari Uniri” de la
sfârşitul anului 2018, lamenta-
bil şi voit ratată de nenumărate
ori prin nevolnicia
conducătorilor României post-
decembriste, a continuat hao-

sul „Ţiganiadei” dintre Faraonul
Carpaţilor şi „marţienii”
politichiei dâmboviţene. Echili-
brul, şi aşa instabil din „Ţara lui
Papură Vodă”, a fost afectat
profund şi nu din pricina recen-
tei activări a Vulcanului Etna, ci
a nemerniciei căţărate şi
aşezate pe Tronul Ţării, a
luptelor fratricide, a nesocotirii
intereselor naţionale, inclusiv a
pomenilor primite de paraziţii
sociali ai fantasmagoricei
„case regale” a Republicii, cu
prilejul parastasului Republi-
can al congelatului. Mult prea
numeroasele mutări pe tabla
de şah a componenţei guver-
namentale i-au oferit Faraonu-
lui Carpaţilor prilejul să-şi facă
mendrele, să se dea în stambă
după cum „vor muşchii lui”. Cu
zâmbetu-i tâmp, între 
două navete Bucureşti-Her-
mannstadt (sau Nagyszeben) -
ori Bucureşti-Bruxelles via Car-
mencita & Mutti Merkel -,
Faraonul nu-şi mai ascunde
intenţiile, de altfel, destul de
străverzii. Motive invocate? Ba
că România nu-i pregătită pen-
tru misiunea de a conduce „Im-
periul celor 12 stele” pe
perioada preşedinţiei rotative
(el însă, Faraonul, Da!), ba că
nu-i plac ochii miniştrilor din
România (fără a motiva şi
cauzele respingerilor), iar
hainele înalt-prea-nulităţii-sale
vor sta pe post de sperietoare
la toate şedinţele guvernului...
ce mai? Faraonul vrea „Guver-
nul meu”. Certitudine este şi
faptul că, strecurându-se
printre dosarele sale penale
spălate machiavelic chiar în
anul catapultării pe tron a dat

de atâtea ori cu oiştea-n gard,
încât este greu de crezut că ar
putea fi posesor de carnet de
conducere al vreunui vehicul.
Dacă da, cel care i l-a eliberat
ar trebui judecat şi pedepsit
pentru incompetenţă, irespon-
sabilitate şi neglijenţă în servi-
ciu.

După aplicarea cu
„copy-paste” a procedurii
navetei săptămânale la şi de la
nevastă, Faraonul şi-a instalat
fundul în două luntrii şi trage cu
sârg de sforicele. În patru ani
de huzureală pe banii statului
român n-a construit nici măcar
un castel de nisip. Acum vrea
şi la Bruxelles - lângă taica
Juncker, căruia, prin vocaţia de
slugă, nu-i iese din vorbirea
etilico-sciatică -, vrea şi la
Cotroceni pentru a agita băţul
prin gard ca să menţină
spiritele aţâţate şi Ţara în
degringoladă. O tragere de
timp pentru ca jongleriile cu
casele obţinute „din meditaţii”
(asemenea termopanelor
Mătuşii Tamara) să nu apară la
TV sau, mai rău, pe banca
acuzării pentru comiterea de
fals şi uz de fals… poate şi de
alte fapte, la fel sau mai puţin
onorabile.  Beleaua este că
asemeni Etnei, mizeria a dat
pe-afară şi cele 16 dosare
„lăzărite” cu grijă prin soluţii de
neurmărire penală (opt
dosare), dispoziţii de disjun-
gere/declinare (șapte dosare),
un dosar a fost preluat de la
P.C.A. Alba Iulia la P.I.C.C.J.
(dosarul nr. 411/P/2013). au
fost desconspirate. Dacă-şi
pierde imunitatea, nici Costa
Rica, nici Madacascarul nu-l

mai scot basma curată pe in-
culpat. Scrâşneşte din maxi-
lare, arătându-şi fasolea
„spălată de două ori pe zi”, pre-
cum în reclamele „Colgate”
sau „Sensodyne” şi, în
aroganţa sa fără limite, trage
nădejde că după o jumătate de
an ca tăietor de frunze pe me-
leaguri occidentale cineva îi va
mai măslui încă un mandat de
„ales al Facebook-ului”.

Cu certitudine, reali-
tatea a demonstrat că entitatea
humanoidă, cu eticheta K.W.I.,
lipită pe jacheta roşie nu este
altceva decât o uriaşă calami-
tate abătută asupra României
pe post de pradă. O clonă
modelată după tipicul aloge-
nilor care au cârmuit România
anilor ’40-’50 ai secolului al
XX-lea, cu scopul reciclat de a
sluji interese străine Neamului
Românesc. Cum bine se ştie,
„corb la corb nu-şi scoate
ochii”, drept pentru care,
Joseph Daul - alt valet a Noii
Ordini Mondiale şi Preşedinte
al Partidului Popular European
(P.P.E.) -, îi saltă mingea la
fileu, afirmând despre Faraon
că ar fi „un luptător neobosit
pentru statul de drept şi com-
baterea corupţiei” şi că „va
conduce excelent preşedinţia
rotativă a Uniunii Europene”.
Observăm că zicala
românească „Cine se-
asemănă, se-adună”
funcţionează şi în Occident.
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