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Opisul morţii – biografia ministrului 

de succes

Cezar A. Mihalache

Exact la un an de la
moartea bebeluşilor în
prăpădul de la maternitatea
Giuleşti, exact în ziua în care
părinţii acelor îngeri, pârjoliţi
de un sistem indiferent şi un
factor uman incoştient, nu au
fost lăsaţi să pună măcar un
însemn comemorativ 

pe zidurile clădirii care le-a
adus nenorocirea în suflete,
schimbându-le brusc şi brutal
destinul de părinţi, într-o
batjocură şi o sfidare pe 
care, da!, trebuie să le
considerăm exact aşa cum
sunt, batjocură şi sfidare, nu
să le căutăm explicaţii în pre-
supuse „concidenţe”, mon-
struosa coaliţie de la putere a
promovat un personaj care
are, nu pe conştiinţă, căci ar fi
prea mult spus, ci undeva în
trecutul indiferenţei sale, o
listă a morţii şi mai
cutremurătoare. 20 de
bebeluşi morţi la maternitatea
din Oradea din cauza 
unor infecţii intraspitaliceşti. 

O sfidare în care
demisia fostului ministru nu
poate fi privită doar ca o
simplă coincidenţă, premierul
şi locatarul de la Cotroceni
numind cu bună ştiinţă în
fruntea Sănătăţii un personaj
demis la acea vreme pentru
grave  neglijenţe şi care,
astăzi, „recuperează”, privind
poate chiar ironic spre aceia
care l-au debarcat cândva şi
care ajung acum la mâna sa.

Prin numirea noului
ministru al Sănătăţii, nu doar
UDMR, ci şi principlul partid
de guvernământ transmit un
mesaj cât se poate de clar
românilor: „Nu ne pasă câtuşi
de puţin de voi!”. Căci este
evident, monstruozităţii care
ne scufundă în cei mai negri
ani trăiţi vreodată de naţiunea
română, nu îi pasă că oamenii
sunt conduşi de incompetenţi,
nu îi pasă că sub miniştri săi,
tot mai dubioşi ca formare şi
intelect, oamenii de rând mor
cu zilele în spitalele tot mai in-
fecte. Puterea are nevoie
de oricare dintre celelalte
bogăţii ale ţării, dar nu de

resursa umană. Căreia îi
nimiceşte cu o înverşunare
patologică nivelul de trai,
aruncând-o dincolo de linia
subzistenţei, căreia îi risipeşte
cu o plăcere bolnăvicioasă ul-
timele crâmpeie de speranţă.

Desigur, de ar fi să
ţinem seama de ilogica aces-
tei guvernări, dacă mâine
acest nou ministru al Sanatăţii
şi-ar da carecumva demisia,
următorul numit ar trebui 
să aibă „la activ” un opis al
morţilor şi mai convingător. 

Pentru că acesta este
mersul guvernului actual. Din
ce în ce mai mulţi
incompetenţi, dince în ce mai
mulţi miniştri superficiali, din
ce în cemai multe nume care
să aibă în spate suficiente vic-
time pentru a merita să
conducă această ţară. Pentru
Emil Boc, moartea celor 20 de
bebeluşi la Oradea sub man-
datul de director al aceluia a
cărui nominalizare din
parteaUDMR a acceptat-o, nu
constituie decât „un eveni-
ment neplăcut şi nedorit”. Şi
care nu-l putea împiedica 
să-l numească pe acesta min-
istru al Sănătăţii, dând astfel
satisfacţie maghiarimii
politice. Care vede cum, rând
pe rând, instituţiile Statului
Român sunt dezmembrate.

Şi, de fapt, ce s-a
schimbat în Sănătate? Nimic,
absolut nimic… Maghiarimea
politică nu a obţinut nici
măcar controlul real al Casei
de sănătate, trecerea aces-
teia „în coordonarea” Minis-
terului fiind de fapt, din punct
de vedere juridic, egală cu
zero. Nu s-a obţinut controlul
politic al instituţiei de casă a
PDL-ului, şi cu atât mai puţin
al fluxurilor financiare speci-
fice, aceasta rămânând pe
mai departe ordonator princi-
pal de credite. 

Adică, păstrând în
continuare nestingherită
partea tainului. Şi cum nici
bugetul Sănătăţii nu a a fost
suplimentat, nici măcar cu 0,1
la sută, nici oamenii de rând
nu au avut ceva de câştigat.
Poate doar maghiarimea
politică să fi trăit satisfacaţia
unei noi împunsături de
batjocură la adresa românilor.

●

Tranziția spre occidentTranziția spre occident

Viorel Roman

OOrtodocșii din Bal-
cani – grecii, românii și slavii
de sud – tranziteaza de două
decenii din punct de vedere
socio-politic de la socialism
spre capitalism, de la CAER
și Pactul de la Varșovia spre
UE/NATO. Greco-ortodocșii,
care au fost cumpărați de
anglo-americani în schimbul
românilor de la Stalin, 
au profitat din plin cu 
mult înainte de 1989 de soci-
etatea de consum pe 
datorie și sunt în prezent și
faliți și nemulțumiți. 

Demonstrațiile și
grevele din Grecia sunt la or-
dinea zilei. Vor avea si ceilalți
ortodocși din Europa aceeași
soartă, perspectiva de a
demonstra pentru o cauză
pierdută? Revoluția din din
România s-a soldat cu o mie
de victime a unor teroriști a
căror identitate o va afla
numai generația următoare,
care se formeaza într-o soci-
etate liberă, democratică,
ancorată puternic în lumea
libera, occidentală, UE. 

Până atunci, tranzitia
spre occident s-a organizat
ca la carte. S-a început cu
lichidarea dictaturii prole-
tariatului, a Partidului unic și
apariția unui spectru de par-
tide post-ortodoxo-comuniste
și etnice, maghiare, ger-
mane, evreiești, armenești,

slave etc., care își trimit
reprezentanți în Parlamentul
din București unde se fac 
legi politic corecte, dupa
modelul occidental. Apoi s-a
lichidat proprietatea întregu-
lui popor asupra mijloacelor
de producție, pământului etc.

În favoarea investito-
rilor particulari, cu precădere
a celor stategici 
din străinătate și a celor cu
imunitate parlamentară, care
și ea s-a privatizat.

Dacă și locurile în
Parlament se cumpară cu
bani pentru Partid este evi-
dent că economia paralelă,
corupția este o boală a
copilăriei tranziției, ca pojarul,
și că masele largi populare
suferă în această fază pe
toate planurile: producția,
investițiile, consumul, nivelul
de trai, speranța de viață
scad. În schimb, cresc
șomajul și inflația, ambele ne-
cunoscute în trecut. Privati-
zarea siguranței personale și
a saraciei e și ea un calvar. 

Dar, după această
vale a plângerii, economia de
piață va genera o alocare
judicioasă a resurselor mate-
riale și umane și 
mult așteptata bunăstare
generală, ca la creștinii occi-
dentali, se va instala și la
ortodocși. Asta în teorie, în
practică lucrurile stau altfel.

Tranziția spre lumea
creștinilor occidentali a
ortodocșilor este nesinceră,
ca a fariseilor. Ei vor să

trăiască material ca în occi-
dent, și spiritual ca în orient. 

Refacerea unității
creștine nici nu mai este la
ordinea zilei. Asta a dus la în-
capacitatea de plată a Gre-
ciei și este un semnal de
alarmă pentru toți creștinii,
atât în est cât și în vest.
Rusia, cu resursele ei min-
erale exorbitante a revitalizat
regimul autoritar pravoslavnic
și a renunțat momentan la
perspectiva integrării occi-
dentale. România și Moldova
nu au nici resursele naturale,

nici spațiul euro-asiatic al
Rusiei, de aceea, după o
Revoluție și două decenii în
derivă, Președintele și Patri-
arhul trebuie să înceapă dia-
logul cu Roma pentru o
emancipare națională și
socială autentică, pentru o in-
tegrare a moldo-valahilor 
în lumea creștinilor occiden-
tali credibilă, nu falimentară
ca a greco-ortodocșilor.

●

Liga Studenților Români din Străinătate – 
un potențial nucleu pentru polul României de mâine

Romeo Tarhon

LLiga Studenților
Români din Străinătate (LSRS)
este o organizaţie ne-
guvernamentală, cu personali-
tate juridică, conform deciziei
Nr.3430 din 23-12-2008 a Tri-
bunalului Sector 2, București. 

Proiectul LSRS a în-
ceput înca din ianuarie 2008,
pornind de la constatarea unei
realitati simple și evidente:
cresterea rapida a numarului
de studenți și absolvenți
români ai universitatilor 
din străinătate. Odată ajunşi
pe alte meleaguri, mulţi 
dintre studenții români pierd
legatura cu ţara, mai ales 
dacă nu au acces la asociații
studențești românești care
activează în zona lor. 

LSRS reprezintă
primul și singurul for care se
adresează tuturor studenților și
absolventilor români ai univer-
sitatilor din străinătate.

LSRS recunoaşte
nevoia acută de reprezentare
și organizare a acestei
comunităţi importante care
adună în rândurile sale mulţi
dintre românii cu un nivel înalt
de capital uman și social. 

LSRS îsi propune să
redirecţioneze aceste resurse
importante către România,
contribuind în mod activ și de-
cisiv la progresul ţării noastre.

De asemenea, LSRS
își propune să ofere cea mai
completă și eficientă
consultanţă academică tine-
rilor români care doresc sa-si
continue studiile în străinătate.

Prin facilitarea lega-
turilor cu cei care deja au 
plecat și au avut succes, pre-
cum și prin distribuirea unor
ample materiale informative,
organizaţia noastră este mai-
mult decât o punte între Româ-
nia și lumea academică de
peste hotare. LSRS este
primul popas al oricarui tânăr
român interesat să continue

studiile sale în afara României.
Nu în ultimul rând,

LSRS ofera celor care deja au
plecat, oportunitatea unor
interacţiuni directe și simple. 

Relații, oportunitati de
angajare, burse, programe
academice – LSRS adună
toate aceste informații de la
membri săi, punând bazele
unor retele extinse de net-
working bazat pe într-ajutorare
și consolidarea identității
comunității studenților și absol-
ventilor români din străinătate.

Să recunoaștem efor-
tul și meritele tinerilor români
care doresc să dobândească 
o educație la nivel înalt 
în străinătate, să facilităm 
înscrierea lor la instituțiile 
de profil, și să contribuim 
la acomodarea lor într-un
mediu nou. Să susținem 
întoarcerea acasă 
a absolvenților români.
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România pe axa București – Măgoaja – Vișeu și România pe axa București – Măgoaja – Vișeu și 
Națíunea pe drumul lui Pintea…Națíunea pe drumul lui Pintea…

Romeo Tarhon

CCu dor de
fermecătorul Maramureș și
cu drag de moroșenii 
pe care darnicul și unicul
Dumnezeu al românilor i-a
hărăzit cu nesecat izvor de
limpede și curată iubire de
țară, delegația Grupului de
Presă Alcero și a Ziarului
Națiunea a mers în zi de
sfântă pomenire și de post,
în ajun de Sfânta Mărie
Mare, la Măgoaja, să guste
pită cu sare și apă vie de su-

flet, așa cum am fost
întâmpinați ca oaspeți și
părtași la un eveniment
inedit, emoționant, memora-
bil: întâiul pas pe „Drumul lui
Pintea”,  prima adunare cu
mic, cu mare în costume
populare, cu fruntași ai sat-
ului și reprezentanți ai
autorităților locale, cu
ziariști, scriitori, artiști, pri-
eteni și mulți invitați sosiți
din țară pe axa București-
Măgoaja-Vișeu-Dej-Cluj-
Baia Mare-Baia Sprie, toți
purtând cu mândrie eșarfa
cu tricolor dăruită cu inimă
bună de către gazde.

La Măgoaja s-a îm-
plinit prima reîntâlnire cu
duhul lui Pintea în sfânta
biserică a satului, sub
mângâierea duhovnicească
a luminii și glasului tânărului
preot Gavril – Ioan Gretinuc
care a ținut înălțătoarea și
pătrunzătoarea slujbă de
veșnică pomenire pentru
sufletul viteazului căpitan și
haiduc român, nascut la
Măgoaja și decedat la 14
august 1703, apoi, afară,
sub cerul limpede dintre
munții și dealurile ca un arici
uriaș, viu și verde,  cu
spinarea din păduri, pășuni
și plaiuri încărcate de rod, în
fața căminului cultural, în
jurul monumentului „Pintea”,
operă a adolescentului, pe
atunci, Augustin Georgiu,
care, la nici paisprezece ani,
în preajma admiterii la liceul
de arte plastice unde avea
să își  confirme vocația de

sculptor, de artist, a făurit 
un bust cioplit cu meșteșug 
pe un postament de 
piatră al înaintașului
măgojan, viteazul  Pintea.

Ajuns la maturitatea
maturității (!), sculptorul
rămas locului, fără gănd să
se strămute, să își caute
rost mult mai bun în alte
lumi, captiv din dragoste pe
pământul și între oamenii
țarinei și țării, s-a înfrățit cu
un alt român de excepție,
Bogdan Țicală de Vișeu,
președintele asociației Eter-
nul Maramureș, întru
„clonarea” monumentului

dedicat figurii haiducului și
așezarea durabilă a mai
multor statui și compoziții
sculpturale comemorative
pe drumul vieții scurte, dar
glorioase, de erou al nea-
mului românesc, a legen-
darului Grigore Cupșa
Pintea, opere ce vor prinde
viață prin organizarea unei
sau unor tabere de
sculptură, parte din proiect.

Am fost, am văzut,
am participat… Cu emoție,
cu timiditatea orășenilor din
Regat neobișnuiți cu prim-

irea direct în suflet, nu doar
în casele lor, spre găzduire,
așa cum ne-au  făcut 
să simțim, spre slava lor,
Gavril – Ioan Gretinuc și
Dana, preotul și preoteasa
cărora le mulțumim pentru
găzduire și cărora le
aducem laudă pentru tot
ceea ce au săvârșit ca
susținători ai proiectului. 

Dar și  minunatei
familii Hango Gavril și Maria

pentru ospitalitate și priete-
nie, pentru calitatea lor de
oameni de excepție. Trebuie
să recunoaștem cu mare
bucurie că am fost
impresionați, ne-am simțit
răsfățați și am îmbogățit 
cu drag lista noastră de pri-
eteni și bune cunoștințe,
cerându-mi iertare dacă voi
scăpa din vedere unele
nume, asigurându-i pe toți 
cei prezenți la minunata
manifestare că și-au găsit
un loc sigur în memoria 
și sufletul nostru.

De pildă, generosul
Aurel Țiplea, omul de
ispravă care a făcut
mărinimoasă danie de
pâine și colaci pentru
creștinescul parastas. Ori
Ana din Coca, Rodica Evii,
Maria Toptileana, Domnica
și Uțu Cupșa lui Lascău,
Irina Ciontoșanului care, cu
pricepere, hărnicie, bun
gust și inimă bună au știut
să pună pe mese bucate
alese, cu atât mai pretențios
de preparat fiind de post. 

Sau Alin al lui Roza-
lia, bărbatul vânjos care s-a
îngrijit să aducă din pădure,
la sculptor acasă, buștenii
uriași din carnea cărora, sub
dalta și barda artistului, vor
prinde viață statuile. Și cum
nu domnul Maior Tarța Sorin
din Garnizoana Dej a Ar-
matei Române, care a ținut
să asigure cu onoare și pa-
triotism prezența unui pluton
de gardă din ostași  tineri și
frumoși care au străjuit cu
cinste  monumentul statuar
pe tot parcursul ceremoniei.

De asemenea, și cu
o semnificație specială prin
perezența domniei sale,
prilej fericit în care ne-am

cunoscut personal, scriitorul
Horia Muntenuș alături de
tânara poetă Ioana Pop,
precum și tinerii interpreți
Alex și Relu Țigoan
împreună cu Ioan, tatăl
artiștilor, el însuși artist, care
ne-au înmuiat ochii dar 
ne-au întărit inimile 
cu glasurile și instrumentele
lor binecuvântate

Rogu-i, încă o dată,
pe unii dintre noii noștri pri-

eteni ai locurilor sau pe
oaspeții aflați la eveniment,
să mă ierte dacă nu le-am
trecut în revistă numele și
contribuția, dar vreau să le
transmit tuturor măgojenilor
care ne-au delectat cu
frumusețea portului lor pop-
ular autentic și cu
frumusețea lor, ca bărbați,

femei și copii, cu atât mai
evidentă în aceste straie
care păstrează în ițele
țesăturii lor migălos
meșteșugite fibre de Țară. 

Am remarcat, și mi-
a plăcut,  prezența
reprezentanților poliției lo-
cale, semn că autoritățile au
ținut să fie cumva prezente
la această manifestare. Am
înțeles că domnul Primar al
aleșiilor satului Măgoaja și
ai comunei Chiuiești a avut
o zi grea, o agendă plină de
evenimente, motiv pentru
care nu am avut plăcerea 
să ne cunoaștem, să 
le transmitem personal din
partea Națiunii și din partea
partenerilor bucureșteni 
din breasla jurnalistică, 
un salut prietenesc. Poate
cu următorul prilej.

În fine, dar… în ul-
timul rând (!) țin să rămână
scris, spre neuitare și
parteneriat media și artistic,
încă o dată numele celor
care ctitoresc acest proiect
unic, un exemplu remarcabil
de adevărat românism, de
patriotism, de dăruire și cin-
stire a Neamului și Țării prin
mijloace simple, directe, în
puține cuvinte dar în fapte:
Bogdan Ţicală de Vişeu, 

P r e ş e d i n t e l e
Asociaţiei „Eternul

Maramureş”, împreună cu
distinsa soție, cu frumoșii
copii, cu aleșii prieteni, cu
membrii asociație și cu
onorabilii lor însoțitori și, iar
și iar, Augustin Georgiu, el
însuși un „Pintea” modern
dar tradițional (!), un simbol
viu al Măgoajei, cu mulțumiri
speciale soției sale,

încântătoarei, cultivatei și
harnicei noastre noi pri-
etene, Ioana Alexandra,
precum și mamei lui Gusti 
și fetițelor lor dragi,  de
acum și nouă dragi.

Sunt mult mai multe
de spus, de scris, de
întipărit imagistic, dar timp și
loc pentru aducere aminte și
„recidive” în fapt avem, nu
se mută Țara și Românii
adevărați din locul lor de
obârșie, oricât și-ar dori ne-
prietenii (!) să ne trimită 
în exod, să ne oblige să ne
abandonăm pe noi înșine,
cei de azi, pe ai noștri 
din vechimile de istorie și pe
cei  ce va să vină,
cutezătorii noștri urmași. Nu
știu ce au de gând politi-
cienii, strategii noștri lustra-
bili și mizerabili, 
dar adevărata axă a 
Neamului românesc trebu-
ie să treacă neapărat și 
prin Măgoaja!

●



4 Tichia de politician

Statul român – un tâlhar aflat la cheremul altor tâlhariStatul român – un tâlhar aflat la cheremul altor tâlhari

George Petrovai

CCred că toată lumea
îmi va da dreptate cum că po-
litica este o activitate atât 
de specific umană – o activi-
tate prin care se creează 
autoritatea necesa-
ră reglementării şi dirijării ra-
porturilor dintre indivizi 
în cadrul unei colectivităţi -,
încât Aristotel definea 
omul prin zoon politikon. 

Această tendinţă de
instaurare şi de menţinere a
echilibrului social prin
exerciţiul autorităţii dobândit
în urma conflictelor şi 
a luptelor politice, a dus 
la apariţia şi – după caz – 
la întărirea sau la slăbirea
statului. Statul, prin urmare,
este organismul complex, 
respectiv malaxorul
necruţător, carecentralizează
puterea, subordonează
voinţele individuale şi de grup
autorităţii sale concentrată în
formulări de natură juridică cu
caracter obligatoriu şi care
caută cu înverşunare să
menţină ordinea 
şi siguranţa potentaţilor 
prin subtile pârghii 
ale inechităţii, ce acţionează
fie pe direcţia dezamorsării
nemulţumirilor de masă aflate
în faza de început, fie 
pe direcţia înăbuşirii lor, după
ce acestea au luat chipul
grevelor, răscoalelor ori 
al revoluţiilor.

Dar dacă anticii erau
convinşi că rolul statului este
de-a răspândi binele, în
condiţiile în care binele nu a
dat dovadă de statornicie de-
a lungul timpului, iată 
că şi funcţiile statului au
suferit în decursul istoriei
atari modificări de formă
(esenţa i-a rămas cam
aceeaşi – păstrarea puterii un
timp cât mai îndelungat!),
încât în plină Renaştere, Nic-
colo Machiavelli afirma 
că statul nu este moral, că 
el este instrumentul unor in-
terese politice superioare şi 
că în virtutea acestor 
interese „scopul scuză 
mijloacele”. Negreşit că dic-
tonul machiavelic de mai sus
– cine ştie, poate că inspirat
în mult mai mică măsură de
un patriotism dezinteresat
decât de perfidia abil
mascată a interesului per-
sonal – dictonul, prin urmare,
a făcut o lungă şi fertilă
carieră politică, dacă ar fi să
ne gândim doar la politicienii
români ai zilelor noastre, cu
toţii plini ochi de democraţie
şi de bune intenţii precum
furtişagurile, traficul de
influenţă şi trădările de partid
(că în actuala conjunctură
politico-militară a Europei şi
cu dezastruoasa stare de lu-
cruri din România, celelalte
forme de trădare – naţională,
economică sau militară, nu 
mai au nici un fel de căutare 

pe piaţa externă), dar cu toţii
pregătiţi să argumenteze 
că gama diversificată a turpi-
tudinilor la care se dedau
este de fapt expresia celui 
mai fierbinte patriotism…

Nu voi insista asupra
conceptului de democraţie
din următoarele două motive:

a)Democraţia zilelor
noastre reprezintă o evidentă
contradictio in adjecto, cu

toată străduinţa democraţilor
de carieră dinspre soare-
apune ca ea să avanseze
spre forma cea mai credibilă
a reprezentivităţii, pe liniile
amăgitoare ale parlamen-
tarismului şi votului universal.

Cum pe la noi
democraţia n-are nici o şansă
să devină ceea ce ea ar tre-
bui să fie pretutindeni în lume
pentru ca războaiele şi
foametea să ajungă doar am-
intiri de neuitat, să devină,
adică, demofilie sau dragoste
de popor, arătarea cu un ast-
fel de nume de pe aceste me-
leaguri este un alt gen de
struţo-cămilă – rezultatul îm-
perecherii dintre plutocraţie
(vrerea miliardarilor de car-
ton) şi ochlocraţie (masa
dătătoare de voturi);

b)Însuşi W. Churchill
era conştient de carenţele
democraţiei apusene, motiv
pentru care cerea una 
mai bună în care să creadă. 

Fireşte, n-a ajuns 
să cunoască originala
democraţie dâmboviţeană, c-
atunci rămânea mut de
uimire în faţa evidenţei incon-
testabile, cât era el de prim
ministru al celui mai demo-
cratic stat din lume… Să fie
adevărat ce susţine Hegel,
cum că statul ar fi de esenţă
divină? Păi dacă-i aşa, cum
se explică faptul că nici un
stat (nici din cele anterioare
creştinismului, nici din cele
creştine) n-a fost scutit de
frământări şi tensiuni interne,
lucru care a grăbit ieşirea
unora de pe scena istoriei 
mai înainte ca operaţiunea să
fi fost finalizată de atacurile
duşmanilor din afară.

Această afirmaţie
hegeliană are cam tot atâta
autoritate pe cât are aceea în
care filosoful decretează că
„tot ce este raţional e real şi
tot ce e real este raţional”. 

Aşa să fie? Să
probăm trăinicia afirmaţiei
printr-un exemplu: 

Credinţa (că-i bud-
ism, mozaism, creştinism sau
islamism) este cât se poate
de reală. Dar dacă avem în
vedere şirul nesfârşit al asasi-
natelor religioase şi mai ales
zisa lui Tertullian din 
zorii creştinismului – Credo
quia absurdum, este ea 
şi raţională?…

Două momente din
istoria românilor fac din plin

dovada cât de ticăloşit şi 
de tâlhăresc (la propriu) a 
fost şi continuă să fie statul
lor cârmuitor. 1)Statul
bolşevic, prin însuşi faptul că
pe la începuturile sale se
fălea cu dictatura sa
proletară, şi-a făcut 
cunoscută pe această cale
linia politică pe care o va
urma: dictat -  sterilizare
intelectuală – nivelare
socială. Iar cei 45 de ani care
au urmat, demonstrează că
prin trepăduşii săi
(nomenclaturişti, activişti) şi
prin teribilele sale instru-
mente concentraţionare (Se-
curitate, Miliţie), el şi-a
realizat cu succes nedem-
nele scopuri propuse:
libertăţile au fost suprimate,
intelectualitatea neobedientă
a fost decimată în puşcării
politice şi în lagăre 
de muncă forţată, gospodarii
satelor au fost declaraţi chi-
aburi şi averile le-au fost con-
fiscate, ei înşişi fiind
întemniţaţi sau deportaţi, iar
m e d i u l  
de afaceri a fost decapitat 
prin tâlhărescul act de
naţionalizare, astfel statul de-
venind stăpân absolut nu
doar pe toate bunurile
mişcătoare şi nemişcătoare
(maşini, trenuri, avioane,
fabrici, mine, bănci, terenuri,
păduri şi ape), ci şi pe vieţile
cetăţenilor (criticii regimului
erau închişi în ospicii), ba
chiar şi pe gândurile
cetăţenilor prin vigilenţa cen-
zurii şi prin zelul delatorilor.

Şi astfel, după mod-
elul lui homo sovieticus,
românii au ajuns să-şi piardă
mândria şi demnitatea şi să
dobândească nu doar brutal-
itate, artificialitate şi idioţenie,
adică ceea ce după opinia lui
Nietzsche constituie princi-
palele stimulente ale
degenerării, ci şi alte nevred-
nice însuşiri precum laşitatea,
slugărnicia, lenea şi necin-
stea, ele toate jalonându-i

românului de-atunci drumul
spre ticăloşie. Că doar nu de
florile mărului, în romanul Cel
mai iubit dintre pământeni
Marin Preda scrie apăsat de-
spre era ticăloşilor.

2)Statul posdecem-
brist manifestă aproape
acelaşi apetit înspre tâlhărie
şi ticăloşie ca predecesorul
său. Şi e normal să fie
aşa, atâta timp cât esenţa sa 
a rămas intactă…

Adică, îndată după
„umplerea vidului de putere”
de către „oamenii de bine” ( a
se citi împuşcarea lui
Ceauşescu şi căţărarea la
putere a grupării Iliescu),
aceştia au întors pe dos
livreaua statului bolşevic şi i-
au aplicat pe obrazul de toval
mai multe straturi de suliman,
cărora le-au spus reparaţii
democratice: punerea pe bu-
tuci a agriculturii prin
mătrăşirea fostelor ceapeuri,
reducerea săptămânii de
lucru la cinci zile, când tot
românul onest era convins că
atunci şi încă ani mulţi în con-
tinuare, săptămâna de lucru
trebuia să fie de şapte zile,
apariţia ciocoilor pe ruinele
economiei româneşti şi co-
promiterea pentru totdeauna
a titlului nobiliar de baron prin
îndrăzneala de a-şi 
lua această poreclă, mineri-
adele etc. Dar osânza noilor
îmbogăţiţi şi înşurubaţi în fo-
toliile puterii nu mai putea fi
cuprinsă de livreaua ponosită
a fostului regim, aşa că ea a
plesnit pe ici-pe colo 
prin părţile esenţiale, dând în
vileag noul lichelism al struc-
turilor încropite la iuţeală 
din activişti de mâna a doua,
impostori şi profitori. Statul lui
Traian Băsescu nu-i cu nimic
mai breaz ca cel al lui Ion Ili-
escu sau Emil Constanti-
nescu, ba în anumite privinţe
chiar mai rău, dacă se au în
vedere consecinţele dezas-
truoase care decurg cu nece-
sitate din aberaţia
disponibilizărilor în două din
sectoarele vitale ale unui stat
modern – sănătatea 
şi educaţia, adică taman
acolo unde el ar trebui să
vegheze cu străşnicie la
apărarea vigorii fizice 
a generaţiei de 
azi şi la adjudecarea vigorii
moral-spirituale a generaţiei
de mâine.

Căci ce viitor îşi
pregăteşte ţara unde se
închid pe rupte spitale şi
şcoli, din care anual pleacă
pentru totdeauna mii de
specialişti şi în care apatia a
ajuns să definească starea
sufletească a naţiunii?

Un asemenea stat, în
egală măsură ucigaş de
drepturi fundamentale (la in-
struire temeinică, muncă,
sănătate) şi tîlhar de
speranţe, după ce
preşedintele, pentru a-şi re-
specta cu brio promisiunile
cuprinse în formula electorală

„Să trăiţi bine!”, le-a servit
alegătorilor cu polonicul doar
răul şi nefericirea, un aseme-
nea stat, deci, ar trebui de
îndată sancţionat fie prin
forma niţel mai blândă a
protestelor generalizate (ne-
plata impozitelor şi
neprezentarea la vot), fie
printr-o revoltă naţională,
care să ducă de îndată nu
doar la detronarea acestor
cârmuitori mincinoşi şi inca-
pabili, ci chiar la judecarea
lor: Trăian Băsescu să-şi
primească pedeapsa pentru
dispariţia ca măgaru-n ceaţă
a flotei româneşti şi pentru
rolul decisiv ce-i revine în
derularea actualului genocid,
Emil Boc pentru desăvârşita
incompetenţă în guvernare şi
pentru exemplara
competenţă în satisfacerea
capriciilor băsesciene etc.

Pedepsele trebuie
aplicate fără excepţie, chiar şi
în acele cazuri care 
se încadrează fără rezerve 
în maxima nitzscheeană:
„Nevinovat este nimicul de
propria-i nimicnicie”.

Păi dacă ortacii lui
Hitler au plătit cu viaţa pentru
crimele comise împotriva
umanităţii prin aplicarea cu
pilduitoare disciplină a or-
dinelor primite şi dacă în
China zilelor noastre atâţia
funcţionari superiori sunt
executaţi pentru prejudiciile
aduse statului, atunci ciocoii
României de ce n-ar fi traşi la
răspundere? Mai ales că
există în istoria noastră
recentă un precedent
cutremurător pe tema geno-
cidului – împuşcarea în ziua
de Crăciun a cuplului
Ceauşescu. Dar cum din
Codul nostru penal a fost
abrogată pedeapsa 
cu moartea, actualii vinovaţi
de genocid nu au a-şi teme
vieţile, ci cel mult averile 
şi libertatea de mişcare. 

Apoi, la fel ca Germa-
nia în anul 1945, România de
azi este la rândul ei o învinsă
în acest război politic şi eco-
nomic. Cât despre prejudici-
ile aduse statului prin felurite
tertipuri, ce să mai vorbim!…

●



Ghimpele Națiunii

Răzeșii lui Ștefan și votanții lui Pinalti Joaca prezidențială

Victor Nafiru

DDe douăzeci și unu de
ani, guvernanții n-au avut altă
preocupare decât să-i învețe
pe români să stea cu mâna
întinsă. Mereu le-a fost mai 
la îndemână să le dea salarii
compensatorii, ajutoare sociale

de tot felul, să-i scoată pe mili-
tari la pensie la patruzeci 
și ceva de ani, decât să creeze
locuri de muncă, să atragă fon-
duri europene ori să convingă
investitorii străini să vină 
în România. Întinsul mâinii 
a devenit un sport național. L-
au inventat politicienii, iar
amărăștenii l-au adoptat pe
loc. Când vine vorba de cam-
pania electorală, oamenilor le
dispare instinctul rațiunii și sunt
în stare să se vânda pe orice. 

Chiar și pe o pungă
colorata cu însemnele unui
partid, pe un pix sau o brichetă
de un leu juma… Logica lor
depășeste orice înțelegere:

„Ăștia macar ne dau ceva, pe
când voi nu faceți nici atât“.

Alegerile parțiale în
cele doua colegii din
Maramureș si Neamț confirmă
acest lucru. De parcă n-au mai
văzut în viața lor zahăr, ulei
și… sare, țăranii moldoveanu-
lui Pinalti ar fi fost în stare sa
se vândă PDL-ului, chiar dacă

persoana care candida din
partea acestui acestui partid le-
ar fi oferit scobitori ori cuie de
sicrie. Unii au reușit să ajungă
de două ori la cadourile politi-
cianului care ți-a făcut cam-
panie însoțit chiar de prefectul
județului și s-au bucurat mai
ceva ca un copil dus la iar-
maroc în zi de sărăatoare.

Când s-au văzut cu
amarâta aia de plasă în mâna,
mulți au crezut că l-au apucat
pe Dumnezeu de picior. În
acele momente, au uitat că gu-
vernarea portocalie i-a adus la
sapa de lemn, că Boc și ai lui
le taie din alocațiile copiilor, din
șomajul care și asa e mic, le

anulează certificatele de hand-
icapat, nu le mărește pensiile,
că a desființat spitalele, că nu
există medicamente pentru di-
abetici și persoanele afectate
de cancer, că nu au bani să-și
platească facturile la bloc și im-
pozitele pe pamânt.

A contat doar reflexul
lui Pavlov… Ochii le sticleau,
adrenalina creștea și salivau la
vederea oricărui bun primit
moca, oricât de neînsemnat ar
fi fost el. Am ajuns să ne vin-
dem ca o curvă de pe centura
primului venit, pe care, după
aceea, îl doare în cot de toți cei
care au tânjit după un kil de
ulei, o pungă de zahăr, una de
faină și un pumn de sare. 

Oricât m-ar contrazice
cineva, nu cred că doar sărăcia
este de vină. Sărăcie a fost 
și în perioada interbelică, dupa
război sau pe vremea 
lui Ștefan cel Mare și Cuza,
însă niciodată nu am auzit 
ca răzeșii să ajungă într-
un asemenea hal de dezu-
m a n i z a r e .

Dupa episodul cu
alegerile din Neamț, nu mă în-
doiesc ca tot așa se va întâm-
pla și în vara lui 2012. Asta
înseamnă că românii au
înțeles importanța măsurilor
anticriză luate de Boc și sunt
gata să facă alte și alte sacri-
ficii. Până le va ajunge burta
lipită de șale, se vor mai găsi
gauri la curea…

●

George Stanca

Este deja de  notorietate faptul că președintele
nostru  nu uită și nu iartă… Avem cazuri multe la
dispoziție. De  la Dinu Patriciu, Sorin Roșca Stănescu,
fost bun prieten, la mulții tovarăși de coaliție, băgați-
scoși-băgați-scoși din pușcării. Eu însumi,  frate de
suferință rapidistă cu fostul ministru 
al transporturilor,Traian Băsescu, pe care  îl consideram
amic, ne tutuiam cu tandrețe, pierdeam sau câștigam
nopți la taclale politico-fotbalistice, am trecut  
prin aceeași neuitare  prezidențială.

Și nici acum nu știu de ce? Poate din cauza unei
glume nereușite pe seama lui publicată într-un ziar de
tiraj și reluată într-o carte, recunosc o glumă fizică
nedemnă de  umorul meu. În fine, pot continua  mult,
dar nu are rost… Ce nu a uitat mai agârț dl. președinte
a fost acel întermezzo social în care, la o demonstrație
de protest, polițiștii i-au strigat – impardonabil pentru
condiția și statutul lor, în opinia mea – sloganul  de ga-
lerie fotbalieră: „ieși afară, javră ordinară!”; și au arun-
cat cu mai multe caschete pe caldarâm; cele aparținând
uniformei, cândva respectată, altcândva chiar temută,
azi un soi de kakka-makka șifonabil și urinabil !

Ei bine  „javra ordinară” nu a  uitat! Și, iată, azi
le  ia  polițiștilor o chiflă de  la gură, îi lovește și pe ei ca
pe întregul popor muncitor. Dar de ce ar fi trebuit ca ei
să fie exceptați? Simplu, ca să fie respectați! Peste tot
în lume polițiștii fac parte din aparatul defensiv, represiv
al Puterii, implicit al Președintelui. Bine le face, să fie
și ei ca noi, acești frați, preotectori și complici ai
bandiților țării, spun unii. Rău face subminînd autori-
tatea instituției de autoritate a unui stat spun alții, mai
puțini la număr. Eu, nu spun nimic. Mă gândesc doar
că aceștia, polițiștii, sunt o forță: înarmată, regulată,
instruită, care la moment de mare criză, de dezastru,
de haos, de vid de autoritate, de criză a puterii, pot să-
l și răstoarne, aresteze, condamne pe cel ce i-a batjo-
corit. Altfel spus, președintele nostru se jocă,
infantilmente, cu focul !

Retina cu spini

de 
Victor Deleanu

de
Constantin Ciosu

de 
Mihai Boacă


