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„Îi trebuie neamului acestuia o
generaţie care să se jertfească, o
generaţie de viteji şi de patrioţi

până la nebunie.”

- Al. Vlahuță

Informație, opinie și atitudine publicistică

„Veniți români, acasă”! Acasă, unde?…„Veniți români, acasă”! Acasă, unde?…

Cezar Adonis
Mihalache

AAsistăm de ceva
vreme la inflamarea unui al-
tfel de discurs „naționalist”…
De fapt, stereotipuri patrio-
tarde, pe care le ambalăm
cu altfel de reproșuri… Dar
rămân la fel de populist
găunoase… Și nu au nici o
legătură cu naționalismul…
Ci sunt doar neghine care,
servite pe post de semințe
ai unui nou tip de
naționalism, nu fac decât
să-l decredibilizeze, să-l
descărneze.

Se tot spune, înven-
inat chiar: „Să vină românii
acasă!… Să ne arate că își
iubesc țara!”… Și nu ar fi
nimic rău dacă ar fi doar un
mesaj de continuitate între
numeroasele românii, până
în clipa în care ei chiar vor
putea veni acasă. Dar, și
aici mustește partea aia
patriotardă, care ne-ar
putea sta curând ca un alt
capăt de rău istoric, am-
balând mesajul în reproșuri
ranchiunoase, tăiate pe
același colț de ziar cenușiu
al salamului neîmpărțit.
Pentru că apelul „întoarcerii
acasă” se face de la nivelul
unor vinovății pe care le
atârnăm de gâtul celor ce au
plecat afară. De parcă nu ar
avea ei destul poveri în
spate, de parcă nu ar fi
sfârtecați deja, în trăirile lor,
de anii de despărțire de
țară, de prunci, de părinți,
de bunici, de prieteni, de
rostul pe care l-au lăsat aici.

Să vină acasă căci
în țară nu mai are cine să lu-
creze! Ca un reproș insinu-
ant al unei nedemnități a
românilor plecați, căci,
poate lor le este bine afară,
dar muncesc pentru alții,
„umplu” (!) visteriile altor țări,
îi spală la fund pe bătrânii
altora, în loc să vină aici, să
împartă goliciunea țării cu
noi… Acesta este mesajul
acelora care se afișează ca
rostuitori al unui nou tip de
naționalism, deși ei însuși
sunt doar niște epigoni pa-
triotarzi.

Și da, este o altă
ipocrizie… Mai ales că ne-
am specializat în ultimii ani
pe asemenea „tampoane”
între noi și realitate. Reali-
tatea aia, de dincolo de con-
serva în care ne-am izolat.
Și poate că, iar asta ar fi
chiar dramatic, nici nu este

doar o ipocrizie… Poate unii
chiar cred în ele și poate că
reproșurile lor curg cu
adevărat ca balele de
răutate pe la colțurile gurii.
Dar atunci înseamnă cu
sunt și ticăloși.

Îi chemăm acasă pe
românii plecați după un
rost… Dar îi chemăm doar
la trudă, mesajele acelor pa-
triotarzi, ce tot fac apel la
„binele țării”, la nevoia de
lucrători, fiind doar mostre
de ipocrizie și fariseism.

Pentru că, ei nu „vorbesc”
pentru cei de afară ca pen-
tru frații noștri (care, întorși
acasă, ar avea aceleași
nevoi și drepturi ca noi), ci
privindu-i pe post de forță de
muncă. Numai că românii
plecați nu se vor întoarce
aici doar pentru a trudi! Și
nu vor fi nicicând un „suro-
gat” al lucrătorilor aduși
astăzi din te miri ce zone ale
lumii. Eventual, să nu-i
vedem pe lângă noi în tim-
pul săptămâni, să nu ne su-
foce și mai mult traficul din
orașe, să dăm peste ei doar
duminica, prin mall-uri,
nu?!…  Ba, să vină acasă
suficient de săraci, să nu ne
încurce prin orașe cu
mașinile lor, să nu ne sufoce
și mai mult cartierele
cumpărându-și case. Doar
că ei nu se vor întoarce în
țară din cauza sărăciei! Ba,
mai mult, vor veni având
pretenția unui nivel de viață
pe care, noi, rămași în alt
timp, s-ar putea să-l privim
ca lux, ca opulență.

Or, suntem pregătiți
să-i primim acasă, nu doar
să lucreze, ci să trăiască
alături de noi?… Am făcut
ceva pentru asta?

Ceea ce se întâmplă
de sărbători, arată doar în
parte cum ar „funcționa”
România dacă s-ar întoarce
acasă fie și doar o zecime
din românii plecați… Cum s-
ar sufoca nu doar drumurile
naționale și stațiunile de la
munte, ci felul în care, în

ambuteiajele neputinței
noastre, s-ar bloca localități
întregi.

Deja, orașele mari,
locurile spre care s-ar în-
drepta și ei spre a-și reface
rostul în țară, se sufocă…
Pentru că nu am făcut nimic
trei decenii. Și atunci, oare
ce am face în clipa în care
românii de afară chiar s-ar
întoarce, nu în două trei
decenii, să avem timp să
pregătim lucrurile, ci de
mâine? Ce o să facem? O

să le impunem să vină aici
și doar să lucreze, nu să
trăiască, că doar nu au
mâncat cu noi „salamul”
postdecembrist? Să nu-și
cumpere care cumva auto-
turisme, că nu vom avea loc
de ele pe bulevarde și prin
parcări, eventual să
locuiască în fabrici-locuință,
aidoma imigranților pe care
îi vedem (ferice, nu?!), doar
în zilele de weekend, prin
mall -uri?

Sigur, politicienilor,
guvernanților, le convine
această stare de ipocrizie…
Noi lătrăm să vină românii
acasă și tot noi le găsim și
reproșurile de ce nu vor să
facă asta, ambalându-i în
acel stereotip al unsoarei
hârtiei de ziar cu resturi de
salam… Le convine pentru
că, dacă s-ar pune în mod
real problema „repatrierii”
românilor noștri, nu ar știi ce
să facă… Pentru că nu îi
interesează… Nu le pasă
nici de drama celor de afară,
nu-i deranjează nici tragico-
media noastră de aici… Iar
dacă mâine, din vari motive,
dar nu atât de improbabile,
nu cinci-șase, ci măcar un
milion de români s-ar în-
toarce acasă, oricum
guvernanții nu ar știi, nu ce
să facă doar cu ei, ci practic
cu întreaga țară.

●

Diplomele „Națiunea 2019”Diplomele „Națiunea 2019”

Diplomă de excelență

– Emil Boroghină, creatorul și directorul Festivalului Internaţional
Shakespeare, reper național și internațional în arta spectacolului și
managementul teatral

– Ionela Mihuleac, pentru activitatea de artist ceramist, dar și de
coordonator de proiecte și tabere de artă meșteșugărească, pre-
cum și inițierea și susținerea de ateliere pentru prezervarea și pro-
movarea culturii Cucuteni

– Mihai Bîscu, ambasador meșteșugar al lutului, unul dintre sal-
vatorii arhetipului ceramicii de Horezu

– Cristina Petcu, expert restaurare hârtie, corp carte, legătorie şi
documente grafice, pentru reîntronarea muzeografică a volumului
de patrimoniu „Divizia a VII-a la Budapesta, septembrie – oc-
tombrie 1919” 

Diplomă de onoare

– Maria Cristina Drăgan, In memoriam, pentru întreaga activitate
culturală și de management în media, pentru zecile de volume co-
ordonate ca redactor de carte al Editurii Națiunea

– Marin Cârciumaru, coordonatorul echipei de cercetare care a de-
scoperit, la Piatra Neamț, cea mai veche statuetă preistorică de
tip „Venus” din România

– Adriana Scripcariu, istoric de artă, pentru conceptul de carte și
coordonarea volumului „Patrimoniul UNESCO din România pe
înțelesul tuturor”

– Protosingher Antonie Liță, starețul Mănăstirii „Sfântul Pante-
limon” din Siliștea Gumești, pentru dărnicia sufletească pusă
necontenit în clădirea între zidurile unei foste cazemate militare a
unui binecuvântat lăcaș de cult.

Diplomă

– Claudiu Iordache, pentru demnitatea de a acuza public falsurile
istoriografice produse de anumiți „cercetători” ai Revoluției
Române

– Al. Florin Țene, pentru volumul „Sens și Contrasens în
înțelepciunile pentru ziariști”

– Nicoleta Marilena Dumitru, pentru volumul de debut „Am plâns,
am sperat…” (poezie)

– Vasile Rus, maestru dirijor, coordonatorul grupului „Feciorii
colindători din Sânicolaul Mic”, pentru dedicația în prezervarea
tradițiilor românești.

DDiplomele Națiunii, acordate în fiecare an de către Grupul
de presă Alcero, dincolo de continuarea unei tradiții, reprezintă o
modestă recunoaștere a contribuției aduse la prezervarea și
îmbogățirea noastră culturală de către personalități deja con-
sacrate, dar și de tineri în plină afirmare, pentru dedicația și de-
votamentul în punerea în evidență, recuperarea, restaurarea,
semnalarea și promovarea unor artefacte și tradiții demne de filonul
de românism al continuității pentru Neam și Țară. (Redacția)
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Și totuși, Revoluția Română! (fragment)Și totuși, Revoluția Română! (fragment)

Corneliu
Vlad

RRevoluția română am
„prins-o” și eu. Mă apropiam,
ca vârstă, de 50 de ani și se
presupune că îndeajuns de
matur pentru a ști ce fac. Dar
am făcut revoluția nu la CC, nu
la casa lui Ceaușescu sau la
Televiziune, ci la locul de
muncă. În redacția „României
libere”, unde eram șeful secției
externe. Cu câteva zile înainte
de fuga lui Nicolae Ceaușescu
cu elicopterul de pe terasă
sediului C.C., scrisesem un ar-
ticol despre intervenția armatei
americane în Panama. Era un
subiect impus, nu ales de
mine. Era „sarcină” de la secția
de presă a CC. Trebuia accen-
tuat pe principiile
respectării independenței și
suveranitățîi statelor,
neintervenției în treburile in-
terne ale altui stat,
neamestecului în afacerile in-
terne. Am scris articolul fără
caznă, intrasem în „rezonanță”
cu indicațiile primite, de data
această nu mi se mai păreau
constrângatoare sau absurde.
Era clar unde trebuia să bată
articolul: împotriva unei even-
tuale intervențîi străine în
România. Prin București cir-
cula zvonul că URSS ar putea
interveni și militarmente în
România pentru a-l răsturna pe
Ceaușescu, așa cum o făceau
deja Statele Unite, cu succes,
în Panama, unde tocmai îl ras-
turnau de la putere pe Noriega.
Simultane întâmplari de genul
acesta se mai produseseră
(„întâmplări”?) în timpul
războiului rece, în relațiile sovi-
eto-americane.

Intervenția militară
sovietică în Ungaria, în 1956,
s-a întâmplat concomitent cu
intervenția militară britanico-
franco-israeliană la Suez. Și
una, și cealaltă, încălcări fla-
grante ale legii internaționale.
Am redactat articolul într-un stil
mai personal și mai sincer
pătimaș decât în tonul propa-
gandistico-marțial statuat că
normă de fier în presă vremii și
am așteptat cu nerăbdare, dar
mai mult cu curiozitate, cu in-
teres, „observațiile” și
„modificările” de la Secție. S-a
primit răspunsul în redacție
ziua următoare. Se publică
așa, nici o schimbare.

În clipa aceea am știut
că regimul cade, că e vorba
numai de ore. Nimănui nu-i
mai ardea la Secție, în CC, de
„nuanțe”, de floricele stilistice
în dulcea limbă de lemn, în
plină numărătoare inversă. A
fost ultimul text pe care l-am
scris și publicat în presa
comunistă, dar nu mi-e rușine
de el, dimpotrivă.

La 22 decembrie, ora
10.20, un bărbat cu voce gravă
anunță la radio că „trădătorul
Milea s-a sinucis”. Eram la o
șuetă în biroul dactilografelor
de la ziar. Am ascultat vestea
la un tranzistor hârâit și legat
cu elastic. Atunci am 
primit confirmarea sfârsitului
regimului. Am început să ne
vânzolim cu toții, pe coridoare
mai ales decât prin birouri, ne

intrase în instinct că nu trebuie
să vorbim necuviințe politice
acolo unde ziceam noi că erau
instalate microfoane de as-
cultare. Din oraș, din centru,
zona CC și Bulevardul
Magheru, câtiva colegi
urmăreau din balcon ce se
întâmplă în stradă și ne și ne
țineau la curent prin telefon. Pe
străzi se îmbulzea mulțime, dar
nu se prea știa ce are de gând
să facă.

Ar fi fost bine să fi
notat, clipă de clipă, pe hârtie
ce se întâmpla, dar cui îi stătea
capul la așa ceva? Schimbam
între noi zvonuri și ne gân-
deam ce vom face imediat
după momentul zero, pe care-
l vedeam peste niște minute
sau ore. La ora 12.09, când eli-
copterul cu soții Ceaușescu s-
a ridicat de pe terasă C.C, apoi
când am văzut hărmălaia de la
televizor și am auzit că „Dicta-
torul a fugit, suntem liberi, sun-
tem liberi”, ne-am pus să
vorbim și noi despre primul
număr cu adevărat liber al
ziarului. Dar nu înainte de a o
destitui pe redactorul șef Maria
Costache din funcție. Cineva i-
a cerut să părăsească imediat
incinta. Altcineva a avertizat-o
bădărănește, să plece „fără
mășină”.

N-am ales măcar o
conducere provizorie a
redacției, dar câtiva ne-am
apucat să scriem pentru ziarul
de a două zi, iar secretarii de
redacție încercau în zadar să
găsească pe telexul cu fluxul
știrilor Agerpres ceva texte de
pus în pagină. Greu de găsit,
căci telexul umplea la nesfârsit
rolele de hârtie cu
corespondența între diverși
generali din Armată, Miliție și
Securitate. Nu luăm în seamă
metrii de bandă de hârtie cu
texte interminabile, erau ime-
diat aruncate, ce păcât că nu
s-au păstrat.

Îmi mai amintesc doar
că apăreau nume de care nu
mai auzisem niciodată până
atunci și care mi se păreau că
sună ciudat: Morțoiu, Stama-
toiu… Cam știam protocolul
persoanelor oficiale, îl aveam
la îndemână când eram „re-
sponsabil de număr”, pentru a
putea verifica numele și funcția
exactă a unuia și a altuia, dar
de numele care tot apăreau pe
panglică de hârtie de pe telexul
hârbuit care devenise cordonul
nostru ombilical cu realitatea
din jur, nu auzisem vreodată.

Ziarul l-am terminat în
câteva ore, dar mai târziu
decât colegii de la alte câteva
cotidiane, care scoseseră deja
ediții speciale de câte o
pagină. Am scos și noi o ediție
specială, de după amiază, dar
după „Informația Bucureștiului”
devenită „Libertatea” și „Scân-
teia tineretului”, rebotezată
„Tineretul liber” a noastră era
una vag și patetic mobiliza-
toare din care nu se întelegea
nimic din ce se întâmpla.
Eram așadar de-acum ziarist
format (sau deformat) la cei
aproape 50 de ani, când s-a
produs Revoluția Româna. Nu
am fost dintre aceia care au
ieșit în stradă cu curaj, din cu-
riozitate sau cu inconștiență în

fața gloanțelor sau împotriva
blindatelor, dar am trăit și simțit
personal Revoluția (ca toată
lumea, de altfel), mi-am
asumat-o personal și i-am fost
părtaș la locul meu de muncă,
în redacția noastră de la etajul
al treilea al Casei Scânteii. Am
venit în acele zile zi de zi în
redacție, ca în vremuri nor-
male, ceea ce mulți n-au mai
făcut-o. În tramvai, în drum
spre redacție, prin dreptul în-
treprinderii „Electroaparataj”,
între cartierele Drumul Taberei
și Militari, mai suierau gloanțe
pe deasupra tramvaiului 41. Iar
într-o seară pe la ora 9,00 un
glonț tras de nu știu cine dintr-
un boschet a ucis un tipograf
care ieșise din Casa Scânteii
să plece acasă. La câteva
minute după el, am dat și eu să
plec din clădire, văzusem în lif-
tul cu care am coborât sânge,
era sângele celui ce abia
murise. În noaptea aceea m-
am întors în redacție și m-am
ocupat, cu alți câtiva, de
numărul de a două zi dincolo
de atribuțiile ce-mi reveneau
de obicei (dar cine mai știe
cine și ce atribuțîi mai avea
fiecare pe atunci, când ziarul
nu avea încă nici conducere,
nici orientare). Am mers și în
subsol, la tipografie, unde se
trăgea ziarul, am supravegheat
tirajul, difuzarea, expediția. Ne-
am înverșunat să împrăștiem
cât mai mult din tirajul ziarului
care avea să devină principalul
ziar al Revoluției.

„România liberă” fus-
ese pâna atunci al doilea co-
tidian al României, era cumva
mai credibil și mai cordial decât
„Scânteia”, iar faptul că unul
dintre redactorii săi, de la
rubrica „Fapt divers”, fusese
reținut de Securitate, în chiar
preziua lui 26 ianuarie 1989,
ziua de naștere a lui Nicolae
Ceaușescu, îi conferea ziarului
la care lucram aura unui bas-
tion al anticeaușismului și
Revoluției. Că respectivul,
pretins disident, a făcut alte
jocuri, cum avea să se
dovedească mai târziu, e
altceva, el, Petre Mihai
Băcanu, era atunci „deținut
politic”. Dar când a venit, peste
câteva zile în redacție, cu
plete, nu tuns zero, ca în
detenție, am început să ne în-
trebam cam în ce fel de
detenție a fost câteva luni de
zile. Băcanu și alți doi colegi
ziariști și un tipograf s-au prins
să scoată o foaie ilegală
anticeaușistă și acest lucru a
făcut din „România liberă”
ziarul numărul 1 al Revoluției
Române. Eram, cu toții, mân-
dri de asta. Băcanu venea zil-
nic cu o sarsana de materiale
ce „trebuiau să între” neapărat
în ziarul de a două zi. Cine i le
livra, ce credibilitate aveau
acele „materiale” e greu de
spus și acum. Ce avusese de
gând Băcanu, căci ceilalți doi
habar n-aveau, urma să se
dovedească mai târziu, adică
după ce el a acaparat ziarul pe
care l-a și vândut unei firme
străine ca pe propria mustață.
Dar la începuturile Revoluției,
chiar înainte ca Băcanu să
revină în redacție de la peni-
tenciarul Rahova, unde,

aveam să aflu peste ani, se ju-
rnase ca un belfer, la discuțîi
cu cafea și țigări Kent, în taifa-
suri cordiale cu milițieni și
ofițeri de securitate, în acele
momente, „România liberă”
era o voce de presă sinceră și
de impact.

A contat mult că unul
dintre tovarășii de ispravă
temerară ai lui Băcanu la
scoaterea ziarului ilegal, Mihai
Creangă, era un om bine
intenționat și un sufletist și de
fapt el, ca redactor șef al ziaru-
lui, reușise să-i dea „duh”, să-l
facă de crezare, să atragă
asupra acestui titlu de ziar și
atenția străînătății, care ne-a
trimis, la redacție, și fel de fel
de ajutoare (ce au ajuns
aceste ajutoare, iarăși, nu-i de
vorbit acum). Fapt e că atunci,
în acele zile, „România liberă”
și-a trăit momentul ei de
apogeu. Scotea la un moment
dat cam un milion și jumătate
de exemplare pe zi, se stătea
la cozi pentru cumpărarea
ziarului (e drept, nu numai pen-
tru el), aruncam teancuri de
ziare, pe gratis, desigur, prin
piețe, stații de tramvai, maga-
zine etc. Era vremea ziarelor
libere și, de multe ori, gratuite,
care se vindeau la chioșcuri că
pâinea caldă, erau cozi mari
dimineață, lumea toată citea
ziare. Cu așa ceva nu se va
mai întâlni prea curând Româ-
nia.

Dar spuneam că ziarul
trebuia să-și aibă o nouă con-
ducere, iar pentru alegerea ei
l-am așteptat pe Băcanu să
iasă din „detenție”, deși unii
(între care un fost redactor șef
adjunct), mă îndemnau „să ne
organizăm” înainte de venirea
lui, iar eu să fiu redactor șef. N-
am făcut-o, l-am așteptat pe
P.M. Băcanu, s-a făcut
adunarea generală de redacție
și dintre foșțîi membrii ai
Colegiului de redacție am fost
reconfirmati în noul Comitet di-
rector eu și Constantin
Vrânceanu, fost redactor șef
adjunct pe probleme econom-
ice, un coleg ce părea practic
și activ și chiar versatil, dar
care la puțină vreme după re-
confirmarea în funcție s-a re-
tras în mod inexplicabil din
nouă postura.

Nu știu nici până azi
de ce. Mihai Creangă și Anton
Uncu au devenit redactori șefi,
Băcanu a refuzat cu o mînă
funebră să fie el redactor șef, a
spus că ar mai avea de trăit
doar câteva saptamâni proba-
bil, pentru că în detenție i l-ar fi
dat „pe Radu” (în limbajul lui
Pacepa, asta însemna că ar fi
fost iradiat). Modest, Băcanu a
preferat să fie șeful secției de
informațîi, adică la ce se price-
puse să facă pâna în 1989.

Numai că șeful de
secție care devenise venea în
fiecare dimineață, ceva mai
târziu decât noi ceilalți din con-
ducere, cu servietă burdușită
de hârtii pe care le scotea una
câte una și i le dădea secre-
tarului de redacție să le bage
în ziar. Cam așa se construia
numărul de ziar! Băcanu
umplea ziarul cu ce i se furniza
cu o zi înainte, Dumnezeu știe
de către cine, iar noi ceilalți

încercam să ne mai strecurăm
materialele proprii sau temele
care ni se păreau la zi, prin
spațiul ce mai ramânea. Din
fericire, nu așa se întâmpla și
la pagină ultima, „de Externe”,
unde Băcanu ori nu primea
marfă, ori voia să evite vreun
refuz sau vreo obiecție din
partea mea. Îmi păstrasem su-
veranitatea pe pagină, privi-
legiu pe care-l aveam înca de
când am venit în redacție, în
toamna lui 1976, și când
redactorul șef Octavian Paler
mi-a promis -și s-a ținut de cu-
vânt, ce-i drept – că nimeni nu
se va bagă peste mine în
pagină. După câteva sap-
tamâni, din modest șef de
secție dar redactor șef de
facto, Băcanu a ajuns direc-
torul titrat al ziarului, iar mai
târziu avea să se treacă pe
frontispiciul ziarului și ca
„fondator”. Fondator la un ziar
care există de prin 1943-1944
și pe care-l făcuseră de 
fapt comuniștii Lucrețiu
Pătrășcanu, Grigore
Preoteasa și alții!

Revoluția Româna nu
a fost furată, cum zic unii, ar fi
absurd, ea a învins. Dar că
roadele ei le-au strâns alții
decât cei ce au făcut-o, de fapt
decât populația acestei țări și
că drumul pe care s-a angajat
Revoluția nu a fost cel pe care-
l dorea majoritatea românilor, e
altceva. Revoluția Româna nu
a fost furată, dar ziarul „Româ-
nia liberă” a fost într-adevăr
furat. Băcanu și echipa lui din
afară redacției, pe care și-a
strâns-o cu grijă – un jurist, câ-
tiva finanțiști etc. – au privati-
zat ziarul – a fost prima
privatizare din România – și au
încropit un Consiliu de
Administrație al lor, în fruntea
căreia s-a instalat Băcanu. I-
am spus atunci lui Mihai
Creangă că trebuie reglemen-
tate relațiile dintre Comitetul
Director, care fusese ales prin
vot de adunarea generală, și
Consiliul de Administrație,
adică patronatul impus de
Băcanu. Presimteam că în
noua postura Băcanu va de-
veni șeful absolut al ziarului, de
fapt proprietarul lui. Dar
Creangă mi-a spus, uitându-se
mirat cu ochii lui albaștri la
mine: „Cum, Vlad, tu chiar
crezi că Petrică ar putea face
așa ceva?” „Bine, i-am
răspuns, o să vedem. Să dea
Dumnezeu să mă însel”.

În lunile care au urmat
a trebuit să plecăm de la ziar
aproape cu toții, „cei șapte
magnifici” din prima echipa de
conducere – mai întâi C.
Vrânceanu, apoi eu, Uncu,
Creangă, Ția Șerbănescu, iar
primul secretar general de
redacție după Decembrie
1989, Theodor Șerbănescu s-
a îmbolnavit grav de inimă și a
murit în scurt timp. Așa se face
că, până la urmă, Băcanu și-a
făcut o nouă echipă, obedientă
lui sută la sută, și cu ea a dus
de râpă cel mai citit și influent
ziar al țării.

●
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Războiul asimetric, ultima redută…Războiul asimetric, ultima redută…

Marin
Neacșu

SS-a dezvoltat o
întreagă literatură privind
războiul „asimetric”. Toți mas-
teranzii în domenii privind
conflictele fie ele politice, fi-
nanciare, sociale sau ar-
mate, vorbesc de războiul
asimetric. Vrei să te dai mare
să pari un om „de viitor”, o
somitate neînțeleasă? Îți dai
doctoratul  pe un titlu care in-
clude sintagma „asimetric ” și
gata, ai intrat în rândul docto-
rilor. Wikipedia dă o definiție
mai puțin sofisticată decât
„doctorii”,  acestui gen de
război: „Un război asimetric
este acel război în care
există un dezechilibru
substanțial între inamici, sau
care folosesc strategii și tac-
tici total diferite. Pentru a
compensa dezechilibrul mi-
jloacelor tradiționale de
război, partea mai 
slabă a războiului asimetric
recurge la mijloace
neconvenționale: război de
gherilă, rezistență pasivă,
acte de terorism, război psi-
hologic, sprijin pentru
grupurile și mișcările anti-gu-
vernamentale”. Cu alte cu-
vinte sau mai pe românește,
mijloacele acestui gen de
război, de gherilă, de
apărare, de partizani, de
răzbunare, de rezistență, al
„întregului popor” sau al unei
anumite părți, nu sunt noi,
așa cum am mai spus, de la
Sun Tzu încoace, nu s-a in-
ventat nimic în materie de
luptă armată sau pasivă,
război convențional, psiho-
logic, economic, politic, geo-
l o g i c o - m e t e o r o l o g i c ,
folosirea spionilor și a
informațiilor, etc.

Voiam de mult să
abordez modul în care se
declară unii inventatorii apei
calde dar mi-am spus că nu
merită efortul. Uite că a venit
momentul să vorbesc și de-
spre asta, în condițiile în care
începutul de an nu e de bun
augur. Pe 20 decembrie,
Donald Trump a promulgat
actul prin care S.U.A. se
dotează cu o forță spațială.
Se oficializează astfel de-
schiderea unui nou front „de
lucru” pentru militari, savanți,
politicieni și oameni de afac-
eri. Unii ar lua acest proiect
în derâdere, alții ar fi tentați
să spună că e o prostie,
adică cu cine să se lupte
Trump, cu extratereștrii? Nici
asta nu este exclus, adepții
teoriei paleoastronautice
sunt convinși că se va ajunge
și la asta și că pe undeva
există forme de viață supe-
rioare care ne
„supraveghează” și  au, ca și
pe Terra, „oameni buni” și
„oameni răi” care vor inter-
veni sprijinind un regim/ stat,
sau altul în cazul unui război,
sau care ne vor ataca pentru

că „la ei” nu se mai poate trăi.
Dar războiul spațial, „noul
front de război al lumii” nu se
referă (doar) la aceste peri-
cole sau amenințări.

Dacă ne gândim la
simplul fapt că tehnologia, in-
clusiv cea de război  s-a dez-
voltat în medie geometrică în
ultimul secol și că 
totul depinde acuma de
nanotehnică, unde și raze de
diferite „culori”, de emițătoare
și receptoare, de radare,
informații trimise și primite,
toate din spațiu sau prin
spațiu, trebuie să înțelegem
că cine neglijează această
posibilitate/amenințare nici
nu se poate gândi să par-
ticipe, dar să  mai și
pornească un război. Prima
bătălie în cazul unui conflict
armat se va da în spațiu, prin
distrugerea/blocarea/bruiere
a/controlarea   sateliților civili
sau militari ai adversarului,
ceea ce va duce la întreru-
perea celor mai sofisticate
sisteme de detecție/dirijare a
rachetelor/sistemelor 
de muniții, transmisiuni,
informații, etc.

Chinezii și-au definit
acest obiectiv încă din 2015
și sunt singurii care și-au
trimis un vehicul spațial pe
partea nevăzută a Lunii. Tot
China, se pare că a experi-
mentat încă din 2007, dis-
trugerea unui satelit cu o
rachetă sol/aer. Și tot China,
are la această oră  100 de
sateliți militari, sau măcar
asta susține S.U.A. pentru a-
și justifica crearea noii cate-
gorii de forțe. Acuma, având
în vedere riscul ca sateliții
folosiți de sistemul bancar,
de spionaj, științific, social,
nu doar cel militar, să fie
anihilați este normal să te
gândești și la apărarea celor
proprii și distrugerea celor ai
dușmanului.

Nici nu vreau să
încerc să-mi închipui ce soft-
uri ar putea avea incluse și la
ce cod  ar putea exploda sau
deveni inutile, telefoanele,
frigiderele, televizoarele,
mașinile de spălat, genera-
toarele, sau orice dispozitiv
electronic „inofensiv” pe care
le folosim zi de zi fără a ne
ntreba măcar dacă nu ne-am
cumpărat bombe cu ceas,
căci toate au ceas, inclusiv
amărâtele cuptoare cu mi-
crounde. Îmi amintesc că era
o legendă cu Vlad Țepeș
care a angajat niște țigani
hoți de cai, să dreseze niște
cai care au fost vânduți apoi
turcilor. În timpul atacului de
noapte, la fluieratul dresoru-
lui, caii și-au aruncat stăpânii
din șa și au provocat mai
multe pagube decât
luptătorii. Era o legendă, dar
astăzi, când noi nu mai avem
tehnică militară produsă în
țară și importăm până și
transportoarele  de la alții, ca
să nu mai spun de rachetele
dela Incirlik, cine îmi

garantează mie că în sis-
temul și softurile ălea sofisti-
cate pe care producătorul
nici măcar nu le explică
cumpărătorului, nu există
niște „fluierături” care, atunci
când vom întoarce din nou
armele – că doar suntem
experți -, vor face precum caii
lui Țepeș sau vor „înflori” ca
civilizațiile dispărute?
Hapropo mânca-v-aș, auzii
că spaniolii reziliară contrac-
tul și refuzară câteva sute de
Piranha 5. De ce oare?
Vreau să spun de ce oare noi
le cumpărăm, când aus-
tralienii și spaniolii le  refuză
?

Ei bine, cu toate
astea, zilele astea, Donald
Trump, cel mai „asimetric”
președinte care a condus un
stat pe scoarța terestră, a re-
curs la o soluție simetrică,
pentru a-și arăta
„capabilitățile” și a se juca
puțin cu mintea oamenilor.
Miercuri, din ordinul său au
fost asasinați doi lideri, unul
iranian și unul irakian, doar
pentru că așa a vrut el. A
trimis o dronă care a lasat
două rachete, „cu precizie
chirurgicală” și de la distanță
mică, astfel încât să nu existe
nici o șansă scăpare pentru
cei vizați. În orice altă
situație, sau epocă, acest
lucru ar fi echivalat cu o
declarație de război iar au-
torul ar fi fost blamat și scos
din viața internațională. Este
adevărat, unii lideri europeni
au „protestat” față de actul
terorist, căci a fost un act
terorist în toată puterea cu-
vântului, fără nici un dubiu,
dar timid, așa, ca să nu zică
lumea că au fost de acord.
Nimeni nu a lua nici o
măsură însă, cum au luat în
cazul atacului lui Putin
asupra Crimeii, sau mă rog a
ucrainienilor din Crimeea. Și
nici nu vor lua.

La noi, în țara în care
pupatul dosurilor înstelate a
devenit sport național, tele-
viziunile și moderatorii se în-
trec în a „justifica” actul
criminal. Orice politician care
și-a făcut concediile prin
Dubai, a devenit brusc spe-
cialist în problemele din Ori-
entul Mijlociu și așa ajung
unii să spună că actul teror-
ist este unul simetric, pentru
că este un act de război, un
atac armat. Oare de când au
devenit asasinatele, actele
teroriste, acte de război? Păi
definiția din susul paginii
spune altceva.  O duduiță de-
clara la un post de televiz-
iune că Iranul nu are curajul
să se ia la luptă
„bărbătească” cu S.U.A.,
adică să declare război, sau
să înceapă un război de-
schis, „convențional” și o
spunea cu o oarecare părere
de rău. Adică pentru ea Iranul
sau iranienii nu ar avea voie
să răspundă la fel, prin alte
acte de terorism, ar trebui să

iasă la „luptă dreaptă” și să
câștige „cel mai bun”.

Cum spunea un
cunoscut, unii nu mai sunt cu
mintea la purtător. Duduia în
cauză uită că în primul rând
Trump e cel care a apelat la
un act terorist, iar dacă
iranienii vor răspunde la fel,
vor acționa simetric fiindu-le
chiar interzis de legile
războiului să răspundă cu o
forță sau mijloace „supe-
rioare” celor folosite de
asasinii lui Trump.
Bineînțeles că unii vor spune
că asasinatul comis de
Trump este drept pentru că
răzbună viețile pierdute în at-
acul de la ambasada
americană din Bagdad dar
uită să spună de unde știu ei
că cei doi sunt vinovați dar
mai ales, cine l-a îndreptățit
pe Trump să fie procuror,
judecător și călău? Dacă
Trump a avut dreptul să îi
omoare pe cei doi pentru că
reprezentau un pericol pen-
tru „națiunea americană” și
pentru că – după părerea lui
– puseseră la cale atacul de
la ambasada din Bagdad,
atunci și Iliescu a avut drep-
tate când i-a asasinat pe
Ceaușești sau pe toți ceilalți
care au atentat la „valorile
democrației și cuceririlor
revoluționare”. Asta ca să nu
mai spunem că acest asasi-
nat a dat apă a moară tuturor
teroriștilor din lume, care vor
spune și ei, ca Trump, că cei
asasinați de ei au  „omorât
sau a rănit grav mii de  oa-
meni, de-a lungul mai multor
ani și că plănuiau să ucidă și
mai mulți”. Cine seamănă
vânt, culege furtună.

Se pune întrebarea
acuma, de ce dădu Trump
ordin de luptă? În primul rând
pentru că putu. Pentru că știu
că nu are cine ce să îi facă,
pentru că știu că Iranul nu se
poate lua „la trântă dreaptă”
cu el, pentru că abia așteaptă
ca iranienii sau irakienii sau
orice alți arabi să miște un
deget, ca să poată să dea el
cu pumnul. Și pentru că așa
tratează cei mari, pe cei mai
mici. Și ce ne mai miră? Prin
noiembrie anul trecut, dom-
nul Trump a grațiat doi militari
și a redat gradele unui al
treilea, condamnați pentru
crime de război de justiția
militară americană. De ce i-a
grațiat? Pentru că a putut. Și
pentru că aceștia omorâseră
cetățeni afgani, nu americani.
Dacă ar fi ucis cetățeni amer-
icani nu îi grația, dar au fost
acolo, niște civili afgani,
femei și copii, ce mai
contează ? Păi chiar nu
contează, că doar Tibbets,
cel care a lansat bomba de la
Hiroșima a fost făcut general
și declarat erou al S.U.A. Și
atunci? Cu ce sunt mai breji
afganii decât japonezii, ca să
condamni pe unul care a
omorât civili afgani dar să
avansezi un omorâtor de

civili japonezi?
Apoi, să nu uităm,

este o cutumă prin palatele și
casele astea albe,
prezidențiale, ca atunci când
vrei să îți asiguri numărul de
votanți la alegeri, să abați
atenția opiniei publice de la
fapte personale reprobabile,
sau să schimbi guverne, ai
voie să dai foc, să pornești
conflicte, să instrumentezi
asasinate, în numele
democrației. La noi de exem-
plu, cineva a spus cu gurița
lui că ”a fost nevoie să moară
oameni ca să cadă un gu-
vern”, și nici azi, după 5 ani
de cercetări nu au fost găsiți
și pedepsiți vinovații. Au fost
condamnați în schimb niște
comercianți care au vândut
petarde, ăia sunt marii
vinovați, nu cei care se fo-
tografiau lângă foc, de parcă
era Boboteaza. La alții ceva
mai la Est, a fost nevoie să
moarăniște copii în școală,
ca să se intervină în Cecenia.
Așa că nu e nevoie de multă
minte ca să afli ce l-a apucat
pe Donald să se joace cu
dronele.

Încotro să te mai uiți
ca să vezi normalitate? La
Est nu, peste baltă nu, la
Vest? La Vest lucrurile o iau
rău de tot pe arătură. În Ger-
mania, un post de televiziune
a organizat și prezentat pe
data de 2 Ianuarie anul în
curs, un spectacol cu
copilași, care cântau un cân-
tecel dedicat bunicii.
Înduioșător. Tema cântecelu-
lui era, cred, poluarea, și
probabil voia să trezească
simțul civic în copilași, să îi
învețe de mici că trebuie să
ne opunem tehnicii care
poluează dar și celor care o
folosesc. Așa că în cântecel
se vorbește despre o bunică
neinstruită care se plimbă cu
motocicleta în coteț, și își și
prăjește un cotlet, fapte
abominabile. Bunica este
astfel catalogată drept
poluantă, dar nu orice
poluantă, este o scroafă
poluantă. Așa spun frumoșii
copii de grădiniță, educați de
Greta Thunberg în discursul
său la tribuna O.N.U., cu ale
cărei cuvinte  își termină
spectacolul organizatorii.
„Nu vă vom lăsa să scăpați
așa ușor” este mesajul de
final, apocaliptic. Dacă Amer-
ica va deveni cumva în viitor
short of Trumps, poate apela
cu încredere la Mutherland,
viitorul este asigurat.
Observați cumetria, pardon,
simetria?

●
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Cezar Adonis
Mihalache

AAmericanii de la
„Exxon” vor să plece… Dar
ne țin în șah cu licența de
exploatare din Marea
Neagră… O licență care, la
nivel geostrategic, dar și în
termeni de bani „imediați”,
valorează enorm, consti-
tuind o adevărată buturuga
în fața încercării noastre de
a ne recupera exploatarea.
Și, chiar dacă suntem într-o
situație hidoasă, măcar
acum avem transparența
realității noastre de țară cu
statut de colonie. Al faptului
că nu mai suntem stăpânii
resurselor noastre și prin
faptul că nu mai avem nici
un control asupra licențelor
de exploatare. Iar o țară care
se roagă de investitorul care
„pleacă” să asigure trans-
ferul de licență print-o
hotărâre de guvern, prin
actele legislative firești care
guvernează un stat, nu mai
are, de fapt, nici un control
asupra propriilor decizii și
asupra propriei legislații.

Mișcarea ameri-
canilor de la „Exxon” este
simplă. Pentru că se retrag,
vor să vândă licența de ex-
ploatare cât mai convenabil
pentru ei. Aparent aceluia
care dă mai mult; în termeni
reali, aceluia care contează
mai mult pentru propriile in-

terese și jocuri (în cazul de
față, fie Federația Rusă, fie
Europa). Și am ajuns aici
pentru că guvernele de la
București nu au avut intere-
sul, au fost corupte, vândute
sau supuse unor condiționări
născute din trădările acelora
care ne-au condus în ul-
timele trei decenii, să pre-
cizeze dreptul de
preemțiune a statului asupra
recuperării licențelor de ex-
ploatare în cazul în care un
investitor pleacă. Nu au
prevăzut imposibilitatea
vânzării, mezării peste capul
nostru a acestor licențe, nu
au stabilit că orice modifi-
care în intențiile unui investi-
tor, că pleacă, vinde sau își
cedează licențele și activele
cui vrea el, trebuie să aibă
de facto și avizul autorităților
române, inclusiv aprobarea
în CSAT.

Iar jocul americanilor
(ce mai parteneri, nu?!) este
și meschin, și șantajist, și
batjocoritor. Asta pentru că
noi am permis acest lucru.
Sigur, se va spune că intere-
sul investitorului care pleacă
este acela de a recupera cât
mai mult. În cazul de față pe
seama licenței de ex-
ploatare.

Dar faptul că în
acest joc al companiilor care
s-au arătat interesate de
cota de exploatare din
Marea Neagră a „Exxon” -
ului, americanii negociază

cu societăți din Europa și…
Federația Rusă denotă,
dacă mai era nevoie,
mârșăvia la care se poate
ajunge în mișcările
geopolitice, în care factorul
„angrenant” îl constituie in-
teresul economic iar actorul
„principal”, proprietarul
resurselor, este lipsit de
orice prestanță. Iar partea în
care ar trebui să ne simțim
vânduți de americani nu este
aceea în care ei vor să
scoată la mezat licența de
exploatare peste capul nos-
tru, și nu să o restituie Statu-
lui Român, cu drept 
de preempțiune la
(răs)cumpărare, ci faptul că
ne demonstrează, cu subiect
și predicat, că noi nu
contăm. Contează doar ei,
Europa, printr-o companie
din Polonia, aflată „în cărți”,
și Federația Rusă.

Și este o situație în
care te-ai aștepta ca Europa
să reacționeze. Pentru că,
posibilitatea ca americanii
de la „Exxon” să ajute la in-
filtrarea rușilor în zona
noastră de exploatare din
Marea Neagră ar trebui să-i
dea frisoane. Dacă, într-
adevăr, Europa ar avea de
ce să aibă frisoane la ved-
erea rușilor în coasta de sub
granița UE de la Marea
Neagră… Dacă nu cumva îi
convine acest lucru, pentru
că ar ajuta-o să-și ame-
lioreze condițiile de ne-

gociere pentru gazele aduse
în nordul continentului.

Aparent, zarurile se
află la noi… Iar totul depinde
de atitudinea pe care o vom
adopta… Servilă, aparent
ambiționați sau hotărâți în
acțiunea de a ne apăra drep-
turile. Dar, probabil, vom
rămâne în postura actuală,
de a ne milogi de americanii
să nu vândă licența, „să re-
specte legislația” și să asig-
ure transferul ei prin HG…
Or, în ce hal al mezării și
trădării naționale au fost
făcute contractele de acest
tip dacă un stat practic se
milogește, și public!, de un
investitor să respecte
legislația, în loc ca
autoritățile să o aplice fără
discuții?! Sigur, se vor găsi și
scuze pentru ca actualii
guvernanți să se poarte pe
mai departe cu mănuși… Că
termenii contractului ne-ar fi
împins în fața tribunalelor
internaționale, fiind, e
adevărat, numeroase
situațiile în care, după astfel
de contracte, am ajuns prin
tribunale internaționale pen-
tru felurite și aberante
„despăgubiri”.

Dar astăzi ar putea
fi, totuși, altfel! Liberalii au
șansa istorică de a dovedi
că putem fi din nou ceea ce
am fost și, mai ales, „prin noi
înșine”. Dar nu este
suficientă o motivare a
acțiunii prin regrete tardive și

ușoare trageri de mânecă de
la nivelul unui ministru la
șefii unei companii.

Guvernul ar putea
dezumfla balonul șantajist al
„Exxon” -ului prin aducerea
„dosarului” în CSAT. Și o
abordare curajoasă, fie și la
limita acuzațiilor de
naționalizare a resurselor,
de întoarcere de drept a
licențelor de exploatare, în
situația în care un investitor
a renunțat sau nu-și mai
respectă obligațiile, prin fap-
tul că, o astfel de
„naționalizare”, se impune
tocmai prin nivelul de vulner-
abilizare deschis de către
americanii de la „Exxon” prin
demararea negocierilor cu
rușii de la „Lukoil”.

Avem însă curajul să
ne așezăm la masa celor
mari printr-o mișcare care
să-i facă pe jucători să ne
privească poate cu acel re-
spect pe care un Titulescu
ori un Gafencu au reușit, nu
să-l impună, ci să-l genereze
suis-generis, pentru că au
știut să stea cu fruntea
sus?… Probabil, nu… Și nu
vom face nimic… Pentru că
suntem mult prea mici „pe
tablă”… Chiar dacă, mic ești
din momentul în care începi
să gândești așa, ascun-
zându-te după pioni…

●

Atât de mulţi smintiţi…Atât de mulţi smintiţi…

Maria Diana
Popescu

PPoftiţi în strane! Vom
asista la un spectacol „live”,
marca „România în şah etern”!
Atmosfera de austeritate,
secvenţele pe care ecranul gu-
vernului Orb-ban le
„propaghează”, (citînd-o pe
Turcan, posesoarea unor
deficienţe grave de cultură şi
exprimare) se înscriu între
ironic, grotesc şi batjocură
sfidătoare, agresînd funda-
mental naţiunea română.
Poporului îi place să fie chinuit,
manipulat şi ostracizat. Dacă
un tont vrea să-i ia românului
toate uneltele de supravieţuire,
i le ia uşor! Acest carnaval or-
bano-iohannist din care nu
lipsesc salturile periculoase,
jongleriile şi prostirea la scenă
deschisă, trebuie interzis ur-
gent, nu privit cu teamă prin
gaura cheii. Ăia, de acolo, din
„guvernul meu” nu sînt aleşi de
votul nostru! Ca şi Iohannis, au
fost negociaţi la masa verde! Ei
au oameni special angajaţi să
facă zîzanie, să taie în carne
vie! Iată că, după sărbătorile
sfîrşitului de an ne-am trezit în
faţa unor perspective-şoc. Gu-
vernul Orb-ban obligă cetăţenii
să dea piept cu primele utopii
din 2020. România nu are indi-
catori de măsurare a sărăciei,
sărăcia fiind una dintre prob-
lemele acute, însă guvernul va

reduce la minim presiunea
flăcării de la aragazul
existenţei. Preţul gazelor ar
putea creşte cu circa nouă-
zece la sută de la 1 aprilie
2020, la intrarea în vigoare a
calendarului de „liberalizare”,
potrivit unor surse din sectorul
energetic. Semne rele anul
are! Semne rele de scumpiri,
de tăieri, nu de măriri! Ratele şi
chiriile vor creşte, pentru că
euro va sări de 4 lei şi 80 de
bani, avertizează analiştii. Cei
cu credite în moneda naţională
vor plăti zeci de lei în plus pe
lună. De la 1 ianuarie, „Hidro-
electrica” şi „Nuclearelectrica”
vor avea preţuri mai mari la en-
ergia livrată populaţiei. Potrivit
unor surse din piaţa de en-
ergie, preţurile vor creşte cu
aproximativ cinci lei/MWh, din
2020. „Hidroelectrica” va vinde
cu 117 lei, iar „Nuclearelec-
trica” cu 193 de lei.

În caruselul primelor
ţepe din an se înscriu majo-
rarea accizelor la carburanţi şi
achiziţionarea de corvete la
preţuri cosmogonice. Avem ra-
chete second hand, care nu
pot fi folosite nici pentru gonit
grindina, avioane F16 third-
hand, inapte să zboare pe
vreme rece, avem fregatele
date de alţii la casare şi
achiziţionate de Băsescu.
Ciuca armatei ne înarmează
pînă în dinţi cu resturi de ar-
mament depăşit moral, pe
banii noştri. Aşa a hotărît acest
guvern – făcut şi desfăcut la

colţul meselor din restauran-
tele de lux, în faţa unui pahar,
care a mai înmuiat negocierile
şi-a permis să se mai treacă pe
cîte un şerveţel numele vre-
unui politician-fitilist, „potrivit”
lor, pentru înscăunare. Tot mai
multor români, guvernul Orb-
ban le aduce mari dificultăţi fi-
nanciare. În 2020, F.M.I.
impune României ca preţurile
tuturor produselor să crească
cu 3,5 la sută. Asta au votat
cetăţenii României, de facturi
mari vor avea parte, de tăieri şi
îngheţări de salarii şi pensii, şi
de mărirea vîrstei de pension-
are. Votanţii ăştia naivi şi
ameţiţi de serviciile speciale
S.T.S.-iste, ne-au adus la gu-
vernare o gaşcă de
incompetenţi (unii cu
condamnări definitive la activ),
cămătari fără scrupule, urmaşii
paraziţi ai lui Băsescu şi Boc,
„coordonaţi” de marele spe-
cialist în adopţii suspecte,
meditaţii şi case deţinute ilegal,
navete săptămînale şi concedii
de refacere după excursii. „Joc
şi disperare”, ne-ar spune
Kafka. Nişte executanţi
periculoşi ai unui escroc imo-
biliar, îmbogăţit cu acte false!

Sîntem condamnaţi
fără judecată şi puşi sub
stăpînirea celor mai ticăloşi
complici ai Bruxelles-ului
corupt şi Washington-ului sil-
nic. Avem la pupitrul de
comandă pe cei mai mari
trădători ai poporului român.
Poate vor ţine  minte votanţii-

lingăi de serviciu că, tragico-
media tratativelor promise ziua
se dărîmă noaptea. Una au zis
în campanie, alta fac acum!
Perioada cît va sta la putere
acest guvern antinaţional va
cîntări amarnic în viaţa noastră
şi a ţării! Pentru că au venit cu
ideologii preformate în labora-
toarele iadului mondial-corpo-
ratist! Guvernul Orb-ban s-a
îmbrăcat cu varianta minciunii
şi manipulării, care se vinde
mai uşor, care dă bine în ochii
şi urechile naivilor. Guvernul
Orb-ban a intrat cu buldozerul
lui Iohannis la putere, nu cu
onestitatea, apoi şi-au luat
aproape de ei toţi prietenii din
tufe şi s-au pus pe lătrat la mi-
crofoane!

Ce-a făcut Orban în
trei luni de guvernare? Păi, a
aprins lumina în sală, a aerisit
după pesede, a dat afară
muştele, a şters praful, a aran-
jat scaunele. Nici nu s-a învăţat
bine cu închisul şi deschisul
uşilor, că s-a pus pe tăiat şi
strîmtat cu aţă albă straiele
românilor şi aşa peticite şi in-
trate la apă! Ar fi de rîs dacă n-
ar fi de plîns! Dar, un DAR cu
majuscule, să nu uităm, întot-
deauna hoţia şi minciuna au
avut picioare scurte! N.A.T.O. i-
a băgat cosmosul în cap lui Io-
hannis, încît acesta, de frica
extratereştrilor, ia de la gura
sănătăţii, a învăţămîntului, a
pensionarului, ca să-şi
cumpere puşti, rachete şi mili-
tari americani! Sîntem, practic

sub ocupaţie străină! România
este sufocată de adevărate
baze militare străine, pe prin-
cipiul drobului de sare! Copi-
landrul acesta uriaş de la
Cotroceni, cu statura lui Go-
liath, Ymir sau Polyphemus, a
răsturnat vitrina cu jucării
naţionale şi aduce altele din
import! Obligă România să
aloce mult mai mult decît 2%
pentru înarmare. Încă cinci ani
de chin pentru români cu acest
preşedinte manivelă, un fel de
gloabă pămînteană care
priveşte destinul României,
precum viţelul poarta nouă,
mergînd pe o sfoară subţire cu
mandolină în spinare!

Spectacolul acesta
macabru se întîmplă, ca de
obicei, pe banii noştri, nu ai lui!
Avem atît de mulţi smintiţi la
putere, încît nu mai ştim care-i
care! Cine să ne mai apere de
teroriştii care ne sfidează, ne
batjocoresc, din funcţii de stat?
Nu de alta, dar la prezidenţiale
a fost ca-n Lăpuşneanu:
„proşti, dar mulţi!”. Acum ne
ducem crucea! Pînă nu vom
avea un patriot pur-sînge la
Cotroceni, România va fi
urgisită, va umbla speriată,
cîrpită, flămîndă şi plînsă, ca o
mamă singură şi cu mulţi copii,
pe care nu-i poate hrăni, nu-i
poate încălţa şi nici trimite la
şcoală.
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