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Boc s-a topit! Mai repede ca un om de zăpadă…Boc s-a topit! Mai repede ca un om de zăpadă…

Cezar
A. Mihalache

CCu toate problemele
pe care le avea ţara, Traian
Băsescu părea a avea o
singură grijă. Nu ieşirile 
în stradă, nu protestele apa-
rent domolite de vremea
nefavorabilă, nu felul în care
au apărut noi sugrumări diplo-
matice pe conducta gazului
rusesc… Il măcina felul în
care l-ar putea alunga pe Emil
Boc. Un premier care îl în-
curca. Dar nu în treburile ţării,
în gestionarea situaţiilor de
criză şi a celor social-conflict-
uale, căci nu de ţară îi arde
preşedintelui. Ci în treburile

de partid, în stratagema de
reşapare a unei părţi a PDL-
ului pentru a evita capotarea
formaţiunii într-un destin
ţărănesc. Emil Boc nu-i mai
folosea preşedintelui în pro-
priul plan de salvare politică. 
Pentru că, într-adevăr, orice
ar trăncăni Traian Băsescu, el
are nevoie pe mai departe de
o ancoră politică. Va avea
nevoie de un „pdl” aservit.

Or, Emil Boc a ajuns
la maximul politic pe care i l-a
gândit Traian Băsescu în clipa
în care l-a luat pe lângă
cas(t)a lui politică. O piesă de
sacrificiu păstrată pentru un
ultim compromis.

Toate semnalele
duceau în această direcţie.
Mai întâi, în contextul
protestelor, aserţiunea lui Tra-
ian Băsescu despre faptul 
că orice alt preşedinte de par-
tid ar fi fost mai bun decât
Emil Boc. În acea clipă, se
aştepta poate preşedintele, în
Emil Boc ar fi trebuit să
zvâcnească orgoliul lui Raet
Arafat, premierul trebuind să-
şi dea demisia a doua zi. 

A urmat apoi capcana
acordării celor cinci procente
la salarii şi pensii, dar şi palma
dură dată guvernului democ-
rat-liberal prin antamarea

unor discuţii UDMR-FMI (!) la
Palatul Victoria, ca şi cum
această formaţiune era în
capul treburilor ţării. A venit şi
ieşirea publică a Ralucăi Tur-
can (această mini-portavoce
prezidențială), care sublinia
necesitatea schimbării lui
Boc, şi, nu în cele din urmă,
apariţia în oficialul neasumat
al PDL-ului al unui adevărat
mesaj de despărţire adresat
direct lui Emil Boc, printr-un
articol care număra deja zilele
acestuia ca premier.

De departe însă, cea
mai meşterită manevră a fost
vestea creşterii salariilor
bugetarilor şi a pensiilor! 

O mărire care a sunat
bine. Chiar foarte bine, dar

fără a fi nici un moment şi un
demers sincer, fiind doar o
altă intoxicare cotrocenistă
menită a satisface pofta lui
Vodă de a-l vedea izgonit pe
Emil Boc. Pentru că un singur
lucru pare cert în toată
această degringoladă: dorinţa
lui Traian Băsescu de a scăpa
de Emil Boc. Iar cel mai bun
mecanism de alungare fără
nici un fel de regrete (lacrim-
ile preşdintelui sunt pentru
„prieteni”) este chiar partidul. 

Manipularea acestuia
pentru a-i ridica pe greii
formaţiunii în capul
preşedintelui de partid, fiind
evident că Emil Boc va resp-
inge propunerea de mărire a
pensiilor şi salariilor, fie ea
avansată și din interiorul PDL-
uri.

Desigur, pentru
decorul şaradei, Traian
Băsescu a ţinut şi el isonul
premierului său, arătându-se
„deranjat” de propunerea de
creştere a pensiilor şi salari-
ilor. Atât pentru a părea
acelaşi stăpân protector al
premierului, cât şi pentru a nu
lăsa să se întrevadă de unde
vine de fapt „şopârla”.

Astfel, cu toată
veselia pe care o putea gen-
era vestea creşterii salariilor

bugetarilor şi a pensiilor, par-
tidele şi sindicatele ar fi trebuit
să înţeleagă că este vorba de
o manipulare. O perdea de
fum pe  care mulţi au luat-o în
plin în plămânii vociferărilor
prin studiourile de televiziune,
limitându-se să „decanteze”
esenţa doar la asemănările cu
gesturile disperate ale lui
Nicolae Ceauşescu de acum
22 de ani!

O intoxicare ce era
uşor a fi intuită măcar pentru
faptul că singura soluţie
viabilă ar fi, nu o creştere
nesemnificativă de câteva
procente a salariilor şi pensi-
ilor, ci reducerea cotei TVA. 

Atunci s-ar simţi un
efect real în economie şi doar
în momentul în care s-ar lua o
asemenea decizie am avea o
speranţă că nu ne mai aflăm
în calamburul grobian al
Cotrocenilor. Sau în clipa în
care pensiile şi salariile ar
creşte într-adevăr, dar nu cu
momeala de câteva procente,
ci la nivelul tăierilor „dictate”
de criză.

Este vorba şi de o
abordare socială, de eventu-
ala creştere a pensiilor şi
salariilor bugetarilor urmând
să beneficieze doar o parte a
societăţii. Totul într-o zvâcnire
de fericire de scurtă durată,
nefiind vorba de o creştere
utilă în termenii reali nece-
sarului pentru consum. În
schimb, o reducere a cotei
TVA, fie şi doar cu un procent,
după modelul vecinilor bul-
gari, ar fi resimţită benefic de
întreaga societatea.

Oricum, de la ce a
pornit şi, mai ales, când s-a
produs fisura dintre presed-
inte şi premierul său drag,
rămân parte a misterului
politic. Cert este că şi Emil
Boc s-a încăpăţânat să
rămână într-o funcţie pe care
ar fi trebuit să o părăsească
de multă vreme. Şi, nu în cele
din urmă, oare doar postul de
premier îl voia eliberat Traian
Băsescu? Sau este vorba de
mult mai mult? De funcţia de
preşedinte al PDL-ului, un
post rezervat poate unui per-
sonaj mai „reformist”. Pentru
că după demiterea lui Boc,
mai ales după un joc de
glezne care să determine par-
tidul să ceară acest lucru, este
clar că acesta nu va mai
putea rămâne în fruntea par-
tidului..        

●

Căutarea valorilor…Căutarea valorilor…

Al. Stănciulescu
Bârda

DDe câteva săptămâni
țara este bulversată de
manifestări, proteste, greve,
mitinguri. În ciuda unui ger
cumplit, mii de oameni din
peste 60 de orașe ale țării
protestează în stradă, strigă
sloganuri politice, își arată
nemulțumirile. Cer, nici mai
mult, nici mai puțin, schim-
barea președintelui țării, a
primului-ministru, a guvernului,
alegeri anticipate și multe al-
tele. Toate acestea au fost
declanșate de o nefericită
măsură luată de conducerea
guvernului față de un om :
Raed Arafat.

Știm că Raed Arafat
este palestinianul care și-a
făcut din România a doua pa-
trie, care a realizat sistemul de
ambulanță numit ,,Smurd”,
unul dintre cele mai perfor-
mante din Europa. Doctorul
Arafat ajunsese subsecretar
de stat în Ministerul Sănătății
și de acolo veghea fără odihnă
la buna desfășurare a activității
Smurdului. Într-o bună zi, însă,
Domnul Arafat a fost dat afară
de la minister și în locul său a
fost numit altcineva, cel mai
probabil un personaj politic. S-
a pus problema privatizării
Smurdului și a altor servicii
asemănătoare, care ar avea
ca obiect de activitate asigu-
rarea serviciilor de ambulanță
și medicină de urgență. Dom-
nul Arafat a primit lovitura cu
demnitate, în tăcere, știind că
apa trece, pietrele rămân. Nu
avea pe nimeni ca să-l apere.
Însuși președintele îl ironizase
pe un post public de televiz-
iune.

Iată că s-a ivit un spri-
jin nesperat pentru Domn-
ul Arafat: poporul român.
Românii, de la mic la mare, au
fost conștienți că se face o
mare nedreptate unui om ca-
pabil, care a pus mult suflet și
a realizat ceva în România.
Pentru aceasta au ieșit cu ze-
cile de mii în stradă și au prote-
stat vehement. Conducerea
țării a fost luată prin sur-
prindere. Nu se aștepta la o
asemenea reacție și de așa di-
mensiuni. L-a chemat repede
pe Domnul Arafat și l-a repus
în funcție la minister, a
renunțat la noua legii a
sănătății și a format o comisie

care să redacteze un alt
proiect de lege a sănătății. În
această comisie l-au poftit, cu
scuzele de rigoare, și pe Dom-
nul Arafat. Cu toate astea,
protestele poporului nu au
putut fi potolite. Domnul Arafat
a fost bulgărele de zăpadă ce
a pornit din vârful muntelui și a
declanșat o avalanșă uriașă. 

Cazul lui a fost
picătura, care a umplut pa-
harul nemulțumirilor.

Desigur că se vor re-
zolva problemele până la
urmă, însă ceva mi se pare ex-
traordinar. Poporul a ajuns la
maturitatea cuvenită și a în-
ceput să-și apere valorile. 

S-a ajuns la concluzia
că fără oameni capabili nu se
poate să progreseze soci-
etatea, instituțiile, statul însuși.

Sunt state care
cumpără pur și simplu creiere
de valoare, oameni capabili  și
ne mirăm apoi că au ajuns
unde au ajuns. Ca români de
bună credință, ne îngrozim
văzând economia țării pe bu-
tuci, văzând principalele
bogății și resurse vândute pe
nimic, văzând datoriile uriașe
crescând dintr-o zi în alta și ne
întrebăm dacă nu cumva oa-
meni de talia Domnului Arafat
au fost marginalizați, alungați
la capre ori peste granițe de-a
lungul anilor și alții de la polul
opus i-au luat locul, fiindcă au
fost membrii unui anumit par-
tid politic, ruda unuia sus-pus,
au plătit în dreapta și în stânga
și au cumpărat orice loc și-au
dorit pe scara socială. Vine o
vreme când poporul judecă cu
obiectivitate oamenii, faptele și
realitățile. Să-l ferească Dum-
nezeu pe cel sau pe cei
condamnați de judecata
poporului. Nici pe pământ, nici
în aer, nici sub pământ nu-și
mai găsesc loc de refugiu !

Exerciții de protest de
mai mici dimensiuni au avut
loc în ultimii ani și în domeniul
bisericesc. Cu toții am văzut
numeroase cazuri prezentate
de posturile de televiziune,
când preoți capabili erau dați
afară din parohii și în locul lor
erau trimiși cine știe ce
funcționari de la centrele
eparhiale sau favoriți ai aces-
tora. Era impresionant că
parohienii se ridicau ca unul
singur, blocau intrarea bisericii
și cereau să li se redea preotul
lor, fiindcă îi convinsese că
este capabil și-și face datoria.

Indiferent de domeniul
de activitate, ori nivelul social,
cel ce a neglijat actorul numit
popor și a luat decizii fără să
țină seamă de nevoile,
speranțele și capacitatea
acestui ,,actor”, a avut cele
mai triste și regretabile ieșiri de
pe scena istoriei. Cine are ure-
chi de auzit să audă !

●
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„Unde începe minciuna…”„Unde începe minciuna…”

Ilie Șandru

SScriam, nu demult,
despre modul în care ex-
tremismul şi revizionismul
maghiar din România au
ştiut să exploateze pentru
sine desele vizite 
ale prinţului Charles al Marii
Britanii în Transilvania,
aproape convins fiind că el
a devenit, fără să vrea, o
unealtă prin care revizionis-
mul maghiar încearcă să-şi
realizeze interesele. Iar
acestea au fost şi au rămas
mereu îndreptate împotriva
României şi pline de ură
faţă de poporul român.
Fiindcă cele constatate de
Emil A. Dandea fostul pre-
fect al judeţului Mureş, iar
apoi deputat de Mureş în
Parlamentul României Mari,
au rămas şi azi la fel de val-
abile ca şi atunci când au
fost rostite: ,,Cu cât vom
avea mai multe drepturi ,cu
atât vom fi mai periculoşi
pentru statul român, căci
nouă drepturi şi libertăţi de
la români nu ne trebuie
decât să le îndreptăm con-
tra lor” (Emil A. Dandea –
Nemulţumirile Ardealului şi
chestiunea minoritară,
1928).

Că nimic nu s-a
schimbat, ba, din contră, s-a
amplificat în ce priveşte
sentimentele pe care capii
mişcării iredentiste şi re-
vizioniste maghiare faţă de
România şi faţă de poporul
român ne-o dovedesc nu-
meroasele acte  şi iniţiative
antiromâneşti ale acestora.

Cu atât mai mult cu
cât, aflându-se de aproape
două decenii la guvernarea
României, ei au toate
posibilităţile spre a-şi du-
ce la bun sfârşit scopurile
care urmăresc subminarea
continuă a autorităţii statale.

Care sunt
adevăratele sentimente ale
acestora faţă de România
le-am aflat din spusele pri-
marului municipiului Sfântu
Gheorghe, Antal Arpad: ,,În
acest context, daţi-mi voie
să citez pe cineva, un poet
român , care a spus că iu-
birea cu forţa se numeşte
„viol”! Acelaşi lucru pot să
spun şi eu (…) Dragostea
cu forţa se numeşte viol, in-
clusiv când e vorba despre
relaţia statului român cu co-
munitatea maghiară”.

Evident, Antal Arpad
face, intenţionat, o extrapo-
lare a înţelesului termenilor
„iubire” şi ,,dragoste”, care,
atât în limba română, cât şi
în alte limbi, inclusiv în cea
maghiară, au o foarte largă
arie semantică. În limba
română, acestea au şi un
foarte pronunţat grad de

sinonimie, înţelesul lor
putând deseori să se
suprapună.

Din câte ştiu eu,
Antal Arpad este cetăţean
român de naţionalitate
maghiară. El s-a născut aici,
în România. Aici trăieşte,
aici şi-a făcut studiile, aici a
devenit om.

Întrebarea este: ce
este România pentru el? Nu
cumva este patrie? Adică
,,locul în care s-a născut,
trăieşte şi al cărei cetăţean

este”! Iar dacă pentru Antal
Arpad Români nu este pa-
trie, atunci care este patria
lui? Fiindcă, dacă se simte
violat de statul român, bine
ar fi să plece în altă parte,
trăiască undeva unde să se
simtă bine, să trăiască liber,
adică să nu mai fie violat.
Are acum libertatea să
aleagă, nimeni nu-l ţine cu
forţa într-o ţară pe care nu o
iubeşte, ba mai mult se
simte violat de ea. O vorbă
românească spune că
,,dragoste cu forţa, nu se
poate”! Deci, dacă Antal
Arpad nu poate iubi Româ-
nia, nimeni nu-l poate forţa
să facă acest lucru. Însă ar
trebui să ia aminte la cuvin-
tele spuse de un filosof
francez, anume că
,,dragostea de patrie este
cea dintâi virtute a omului
civilizat”! Nu pun în discuţie
cât de civilizat sau cât de
necivilizat este Antal Arpad.

Însă bunul simţ –
altă calitate a omului civilizat
– ar trebui să-l determine să
respecte ţara în care
trăieşte, fiindcă, repet, ori
vrea, ori nu vrea, este şi pa-
tria sa. Iar dacă îi lipseşte
acest bun simţ, de a re-
specta ţara în care trăieşte,
ar face bine să ne lase în
pace şi să plece.

De altfel, noi ştim
bine care sunt adevăratele
setimente pe care Antal
Arpad şi alţi câţiva indivizi
de teapa lui le au faţă de
România. Iar acestea le-au
fost lăsate moştenire de cei
de dinaintea lor. Au avut

grijă să le cultive cu grijă. Şi
aşa le vor cultiva şi de acum
încolo. De aceea, oricâte
drepturi şi libertăţi li se vor
da, ei vor dori mereu
altceva, tot mai mult şi nu se
vor declara satifăcuţi doar în
momentul în care ar vedea
renăscând, strălucitoare, ca
o fatomă a istoriei, în centrul
Europei, Ungaria Milenară,
iar mândrul levent ungur să
stăpânească din nou peste
popoarele înrobite, să nu
aibă ,,nici o îndurare” pentru

ca astfel să rămână ,,o
singură naţionalitate, cea
maghiară, naţiunea, sân-
gele meu”! (Din broşura
,,Nincs Kegyelem”- Nu
există îndurare, născută din
mintea bezmetică a lui
Dücső Csaba).

Această netrebnică
„boală” este nevindecabilă,
canceroasă. Iar ,,ungurii din
România vor fi totdeauna
nemulţumiţi, tebuie să 
fie nemulţumiţi, această
nemulţumire constituind
motivul viitoarelor operaţiuni
militare” (Mihai Fătu – Bis-
erica românească din nord-
vestul ţării sub ocupaţie
horthystă).

În fața condiţiilor și a
schimbărilor profunde sur-
venite în Europa
contemporană este puţin
probabil că ar putea să se
întâmple aşa ceva, oricât de
mari şi de multe ar fi

nemulţumirile ungurilor din
România. Numai că ei totuşi
speră, visează fantome ale
trecutului şi unii chiar cred
că acesta s-ar putea reîn-
toarce. Chiar dacă uneori is-
toria se repetă, sub alte
forme şi la alte dimensiuni,
ceea ce a fost aruncat în

lada de gunoi a acesteia, nu
va mai putea reveni
niciodată.

Revenind la marea
dragoste a prinţului
moştenitor al Marii Britanii
pentru Transilvania şi de-
sele sale vizite în această
mândră Ţară a Ardealului,
cum o numea Bălcescu,
acestea nu sunt deloc
întâmplătoare. S-a scris
deja mult despre ele şi se va
mai scrie, ori de câte  ori
prinţul Charles va reveni în
România. Fiindcă toţi tre-
buie să ştie că atunci când
vine în Transilvania el vine
în România, aceasta fiind
parte integrantă a ţării; nici
nu vine în ,,ţinutul secuiesc”,
ca oaspete a nu ştiu cărui
baron care, prin tertipuri
mincinoase şi false şi-a
reprimit înapoi averile,
răscumpărate cândva de
statul român. Averi care s-
au acumulat tot de pe urma
năpăstuirii bieţilor iobagi
români, cărora li s-au luat cu
japca pământurile.

În ceea ce priveşte
legăturile prinţului cu Româ-
nia – nu doar cu Transilva-
nia! – şi acest adevăr este
măsluit, de către propa-
ganda urât mirositore și
mincinoasă ungurească,
care  s-a oprit doar acolo
unde i-a convenit, atunci
când este vorba despre
încrengătura genealogică a
lui Charles cu România, re-
spectiv doar la Transilvania,
pentru a demonstra lumii că
arborele genealogic al
prinţului este pur un-
gureasc.

Nu este aşa.
Adevărul despre genealogia
familiei regale a Angliei este
cu totul altul decât cel cu
care se laudă ungurii arde-
leni. Cuvintele rostite chiar
de prinţul Charles dovedesc
acest lucru, fără nici un
dubiu: ,,Genealogia mea
arată că mă trag din Vlad
Ţepeş”. Mai trebuie alte
dovezi? Nicidecum. 

Nu contestăm
legăturile directe dintre fa-

milia regală a Marii Britanii
şi familia nobililor
transivăneni Rhedey, numai
că ,,vreme de cinci generaţii
(între secolele XV-XVII),
strămoşii frumoasei contese
Claudine Rhedey din Tran-
silvania, deci şi ai prinţului
Charles, au fost obili

munteni, voievozi şi înaşţi
dregători din neamul
Basarabilor” (Formula AS
nr.1002, 12-19 ianuarie
2012). Adică din Ţara
Românească!

Dovezile aduse în
sprijinul acestei informaţii
sunt clare şi nu pot fi
combătute. Ele se găsesc
atât în bogatele date ge-
nealogice din vasta
bibliotecă a lui Leo van de
Pas, fiul istoricului olandez
Willem van de Pas, cât şi în
cartea ,,Atleţa Sa: strămoşii
tânărului prinţ” de Sir Iain
Moncreiffe of that Ilk,
apărută în 1982, la naşterea
Prinţului William, fiul lui
Charles şi al Dianei. ,,Voiam
să văd cu ochii mei, scris
negru pe alb, de către un
mare specialist britanic, fap-
tul că Primţul Charles are
sângedin neamul Basara-
bilor. Voiam să văd cu ochii
mei crenguţa aceea
strămoşească ce lega, la în-
ceputul secolului XVII, no-
bilimea maghiară din
Transilvania de voievozii
Ţării Româneşti”. Aşa scrie
autorul articolului din For-
mula AS, Ciprian Rus.

Numai că acea
,,crenguţă strămoşească” a
dispărut, ascunsă cu grijă
de toţi cercetătorii maghiari
care s-au ocupat de
legăturile genealogice ale
familiei regale din Anglia cu
nobilimea maghiară din
Transilvania. O asemenea
,,crenguţă” ce ducea înspre
originea românească,
coborâtoare din familiile
domnitoare ale Ţării
Româneşti şi chiar cele ale
Moldovei a fi însemnat un
afront, o jignire adâncă, de
neiertat! Aşa cum istori-
ografia maghiară nu
recunoaşte nici în ruptul ca-
pului că cel mai strălucit
rege ungur, Matei Corvin, a
fost, de fapt, român!

Însă, oricât ar vrea
să fie ascuns, în cele din
urmă adevărul iese la
lumină. ,,Toate silinţele
violenţei nu pot împuţina
adevărul. Ele nu fac decât
să-l scoată şi mai mult la
iveală” scrie Pascal. De
data aceasta, adevărul a
fost aflat chiar de la cel în
cauză: Prinţul Charles! El
este cel ce l-a scos la
lumină, făcându-l cunoscut
tuturor: moştenitorul tronului
Marii Britanii este rudă cu
Vlad Ţepeş! Ba, mai mult,
,,prin intermediul doamnei
Chiajna, soţia lui Mircea
Ciobanu Basarab,
descendenţa Prinţului
Charles duce direct spre
Şatefan cel Mare şi
înaintaşii săi, până la Bog-
dan I Voievod”(Ciprian Rus).

●
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Romeo Tarhon

NNe-am aflat împreună
la câteva manifestări culturale,
lansări de carte, comemorări
de scriitori, simpozioane 
pe teme naționaliste, la
sărbătoarea Zilei Națională a
României… Acolo, la Alba
Iulia, la parada vedetelor politi-
cianismului, când Puterea a
fost dezavuată și a fost huiduit
Emil Boc sosit târâș-grăbiș,
discret, hoțește, în fugă să nu
fie… fugărit, când fiecare tele-
viziune a transmis ce a vrut, de
unde a vrut și pe cine a vrut
(măgăretul și catâretul de
manțocăriști și sforari din
spatele scenei penibilului nos-
tru teatru politic de păpuși),
când delegațiile Opoziției
triumfătoare (de ce oare?) au
ținut să-și facă promenada de
imgine în pas de defilare de
parcă ar fi avut în funduri tam-
poane de marfare, când s-au
încins spiritele de la spirtoase,
George Stanca a postulat
cvasiprovidențial că următorul
(!) va fi Mihai Răzvan Ungure-
anu, un tânăr de excepție, de
viitor… Același lucru îl repetă
de ceva și studenților lui de la

jurnalistică. Mi-a argumentat și
m-am luminat: el, Stanca, nu
face parte din nici o structură, l-
au vrut cu dosare pe la secu
dar nu le-a mers, dar el știe, de
fapt presimte că un om de o
așa capacitate, de o ținută
morală impecabilă, de o
cultură aparte, de o rară verti-
calitate și care de mic a excelat
la olimpiade și în fel și fel de
foruri încât, remarcat fiind, nu
putea să scape de confiscarea
și folosirea lui de către regimul
comunist și urcarea rapidă a
treptelor în nomenclatura
utecistă, nu poate să nu fie in-
vitat la un moment dat să
devină șef de guvern și șef de
stat.

Tocmai când vroiam
să sciu un articol cu titlul
”Capul lui Moț(B)oc îl vrem…”
și să pamfletez încăpățânarea
(aparentă) a Bocului de a nu își
depune mandatul după ce
Vasile Blaga l-a tras de
mânecuță la o partidă a par-
tidului, de șotron, și i-a cântat
zbengos ”Hai la groapa cu boci
mici… ba-i aici ba nu-i aici…”
spre a-i da de înțeles că ar
cam fi cazul să își ia
jucărioarele și să plece la
mama, ascultându-l cuminte

pe tata (Băse) căci, în loc să
crească, el a scăzut (opțiunile
românilor pentru pedeleală…),
iată că mi-au luat-o eveni-
mentele înainte și nu am apu-
cat să mai scriu și eu ceea ce
devenise evident: sacrificarea
calului (de bătaie)  pentru sal-
varea nebunului… Uciderea
politică  a micului gladiator în
arenă, la cererea unanimă a

spectatorilor însetați de sânge
de viteaz care nu mai este
breaz, dar nici treaz după câți
dupaci încasează, după de
câte lovituri i-au fost date de
atâtea mandate, inclusiv în cap
cu legendarul ou de lemn de
către tăticuțu, fie-i țărâna
ușoară sub zăpada grea! 

Ei bine, e de rău… mi-
am zis, pentru acest guvern
care părea etern sub
parpalacul matern și patern, nu
se poate să nu facă șahișeful
(!) o rocadă, un sacrificiu spre
al poporului deliciu și al
opoziției capriciu (rimează
cu… Patriciu), ca la jocul de-a
ascunselea când urma scapă
turma… Și când tocmai mi-au

luat-o înainte nu doar eveni-
mentele, ci și redactorul-șef al
ziarului, care măcar a apucat
să scrie un articol pe tema
”pică ori nu pică, tot o are
mică…” (șansa de a scăpa, de
a nu fi retras cu tot cu gălețică,
lopățică și lenuțică (!) de pe
nisipul încins al terenului de

joacă), iată, se adeverește
ceea ce a ”cobit” distinsul poet
și publicist George Stanca:
avem echipă, avem valoare,
avem premier mai mare… deși
mai mic la vârstă… Era vre-
mea ca în originala noastră
baladă mitică (de la ”mitici…”)
și mioritică să fluierească (!) a
jale și baciul ungurean care
este moldovean cu buletin de
bucureștean, dobândit pe par-
cursul unei prestigioase
prestidigitații în cariera
oierească de pe lângă stâna
băsească, agreat de către
baciul constănțean Traian
după ce personajul de poveste
din altă pooveste, Călin
Tăriceanu, l-a dezbăcit (!)  și l-
a pus pe liber pe liberal fiindcă
ducea caș, brânză și zer cu
zel, pe furiș, cotroceanului din
altă baladă… 

Mă tem decât că, la
apus de soare, o să mi-l
omoare și pe acest dibaci baci
ungurean, mai repede de un
an, nu că ar fi el mai ortoman,
ci mai hoțoman…

●

Ion Ionescu
Bucovu

AAnul Caragiale pare
a fi un an ce se desfășoară
sub zodia alegerilor noastre
locale și parlamentare. Iată
o cuvântare-pamflet, stil
Rică Venturiano, ținută 
de Caragiale în folosul con-
servator i lor-democraț i ,
anunțându-și ,,șeful” 
că intră în partidul
democraților:

„Șefule,de când ai
răsărit pe firmamentul vieții
mele, ca un luceafăr plin de
lumină și democrație, am
fost cuprins de pofta turbată
de a fi deputat. Fără
deputăție nu pot trăi. Nu poți
fi ingrat și primește-mă
printre aceia care au
norocul să fie încălziți și
pârliți de razele tale
arzătoare, soarele vieții
mele. Să nu mă tratarisești
cu refuz, că mă nenorocești.
Al matale cu dulce, Cara-
giale”. 

În celebra sa come-
die „O scrisoare pierdută”-
1884, Caragiale a proiectat
o viziune apocaliptică
asupra societății noastre
românești în preajma
alegerilor. Teatrul lui Cara-
giale este și rămâne astăzi
mai actual ca oricând. 

Ca și acum o sută și
ceva de ani, avem
azi aceiași Tipătești, Tra-
hanachi, aceleași Zoițici,
aceiași Cațavenci, 
Dandanachi, Farfurizi,
pseudointelectuali de

provincie care se zbat pen-
tru ciolan, fonfi și agramați,
politicieni corupți moral,
care nu-și urmăresc prin
politică decât interesul
personal.

Când le sunt intere-
sele în joc, partidele se
unesc sub ,,aceleași scene
înălțătoare”, îmbrățișindu-
se. Avocatul Nae Cațavencu
vrea cu tot dinadinsul să
ajungă deputat pentru că
deputăția aduce beneficii
care nu puteau fi egalate
nici cu postul de primar, de
avocat al statului, de epitrop
sau de moșier al Zăvoiului,
pe care cu atâta larghețe i 
le oferă Tipătescu, prefectul
județului. Acest Nae
Cațavencu căruia Caragiale
îi îngroașă toate defectele
de demagog, îl vedem și

astăzi în adunări, în piața
publică, la televizor, de-
bitându-și incoerența

logică a ideilor pentru a-și
ajunge scopurile. Depătăția
pentru el înseamnă
așezarea oficială în rândul
marilor profitori.Lacrimile
vărsate de Cațavecu pentru
țărișoara lui, ,clamările de-
spre,, lupta electorală”care
este ,,viața popoarelor”,
adeziunea călduroasă pe
care o găsețte la ,,confrați”,
gata să-i aplaude, toate
aceste ascunde o lipsă
crasă de principii.

Acel Farfuridi, ,,sin-
cer și onest”este un prost
fără pereche, el crede sin-
cer în ceea ce spune. Își
începe cuvântarea de la
,,1821 fix”, trecând prin
toate etapele ridicolului, ter-
minând cu monumentala
,,ori să se revizuiască,
primesc, dar să nu se

schimbe nimic”.
Tipătescu, prefectul
județului, care consideră

județul ca pe propria moșie,
acționează cu dispreț,
poruncește arestări după
cum îl taie capul, etc.

Dandanache este o
lichea politică aparte,
virulentă, el negociază
soarta ,,scrisorii de amor”,
amenințând că o dă la
,,Războiul” dacă nu obține
deputăția. Alegerea și trim-
iterea în parlament a aces-
tei lichele are semnificații 
cu mult mai largi, privind sis-
temul ce se pretinde
,,reprezentatv” al
democrației.

Pristanda, polițaiul
orașului, servește autori-
tatea cu zel, el e omul de
casă al stăpânului, un fel de
slugă care aprobă orice,
culegând firimiturile de la
masa lor.

Ionescu, Popescu,
,,băieți buni” și Cetățeanul
turmentat sunt poporul
descumpănit. Cetățeanu
turmentat stă săracul în
Piața universității și strigă:
,,USL și PSD aceeași miz-
erie!” cu cine să mai voteze,
săracul?

C a ț a v e n c u ,
Tipătescu, Zoe, Tra-
hanache, Pristanda și
ceilalți conturează o lume
românească eternă al cărei
spirit l-a precizat însu-
și Caragiale: ,,Principii-
fleacuri! Omenie- mofturi!
Chiverniseală-pricopseală și
ciupeală- acestea sunt prin-
cipiile. Lipsa de omenie și
de caracter, asta e pecetea
timpului nostru. A nu gândi
nimic, a nu simți nimic, a nu

voi nimic în afară de
chiverniseală personală și a
nu te da în lături de la nimic
ca să ajungi- iată maxima
cea mai înaltă a vieții noas-
tre publice.”

Parcă după revoluția
din decembrie 1989
numărul lor s-a înmulțit, car-
acterul lor s-a pervertit în
așa hal, încât impresia e că
lor li se cuvine totul. 

Înfruptați din banul
public, din averea țării
vândută pe doi lei,din
sinecuri politice, ca niște
căpuși, s-au îmbogățit fără
rușine. 

Își lasă nevestele
pentru altele mai tinere, au
amante, iahturi, mașini de
lux la care un adevărat cap-
italist din țările occidentale
nici nu visează, își petrec
concediile prin locuri exo-
tice, trai, năneaco, pe banii
statului…

Cănd Caragiale în
1901 este dat afară din pos-
tul de registrator administra-
tiv, sub pretext  de economii,
el le răspunde:

„Ați aruncat pe lefegii, 
În drum cu dame și copii,
Le-ați smuls modestul lor

dejun,
Le-ați smuls și francul de

tutun
Mai bine ați

Fi hotărât să suprimați
Atâtea mii de sinecuri

Nu pâinea la atâtea guri”

Nu vă spun nimic
aceste versuri ?!                      

●
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Cezar 
A. Mihalache

OO poreclă spune
multe despre caracterul unui
om. Dacă ai timp să cugeţi.
Dar preşedintele nu are. Nici
timp şi nici un minim de car-
acter. De aceea, poate, nu l-a
interesat că  premierului pe
care l-a desemnat și decis
(politic) i se spunea, când era
la frâiele ministerului de ex-
terne, „Liniuţă”. Asta pentru
că în numele lui chiar se
găseşte o cratimă. La care
ţinea, cel puţin la acea
vreme,  imens. La fel de mult
precum funcţiile pe care ute-
cistul de altădată a reuşit să
le săvârșească cu brio spre
împlinirea tezelor de partid.
Iar cum fudulia şi orgoliile
minicadriştilor de rezervă ai
C.C.-U.T.C., transformaţi în
pioni de rezervă ai pseudo
pluripartidismului postdecem-
brist, erau şi ele pe măsura
pretenţiilor, fireşte, conflictele
cu sistemul de sub el nu au
întârziat să apară.

Pentru că, fiind din
acelaşi contingent cadrist cu
Emil Boc (iar aici Traian
Băsescu a dat-o iar în bară,
încălcându-şi promisiunea că
românilor nu li se va mai în-
tâmpla să vadă doi exponenţi
ai vechiului sistem bătându-
se pe funcţiile înalte din noul
stat, reuşind performanţa să

numească unul după altul doi
premieri, nu doar de acelaşi
sânge „utecist”, ci din acelaşi
eşalon al „rezervştilor”), Mihai
Răzvan Ungureanu era la
rându-i extrem de atent cu
actele oficiale întocmite de
subordonaţi. Dar nu cu logica
juridică ori morfologică, nici
măcar cu felul de aşezare a
virgulelor, ci în special cu mai
vechea lui frustare, „liniuţa”.
Din numele lui. Şi cum trim-
itea actele la refăcut doar din
acest capriciu, s-a ales cu o
poreclă pe măsură. Dar nu cu
una la nivelul Dex-ului, că
dacă i s-ar fi spus „Domnul
Cratimă” ar fi fost o admiraţie
a sofismului din propriile ne-
dumeriri, ci simplu, frustrant
de simplu!, „Liniuţă”.

Dar asta a fost doar o
răutate a subordonaţilor de
atunci. Acum, „Liniuţă” a dat
cu nasul de următorul eşalon
al pretenţiilor sale pentru CV-
ul de partid. Şi dacă snoava
anterioară părea a fi fost doar
o bârfă nevinovată, faptul că
a rămas la fel de strâns lipit
de fotoliile prin care a trecut
se constituie într-o certitu-
dine. Singura de până acum,
fiind demonstrat faptul că nu
le dă prea lesne drumul
scaunelor ocupate, chiar
dacă are în faţă ditamai jilţul.
(E drept, cum să te ispitească
„dimensiunea” unui scăunel
de premier croit după pre-
cedesorul său?!).

De fapt, ca un demn

urmaş al celui mai pătimaş
premier pe care l-a avut ţara,
pătimaş în frustările sale de
om bun la toate, mai puţin la
treburile ţării, Mihai Răzvan
Ungureanu a avut o grea
problemă în a se desprinde
de funcţia anterioară. Că,

vorba aceea, dacă Emil Boc
a fost şi premier şi ministru in-
terimar de câteva ori, înghe-
suindu-i pe toţi în făptura lui
atât de fragedă, Răzvan Un-
gureanu ar fi putut fi, măcar o
vreme, un premier cu
suprafuncţia de supraveg-
here, nu?!

Din păcate, deşi a
renunţat în cele din urmă la
funcţia de la SIE, credibili-
tatea sa a rămas ca un auto-
clant jupuit ataşat de noul
post. Pentru că nu încape
vorbă. A ştiut din prima clipă
că încalcă violent legea, dar
nu i-a păsat, evitând să-şi
dea demisia din directoratul
de la SIE pentru a se an-
grena în cangrena politică de
curăţare a partidelor de unul
sau altul dintre miniştri

nominalizaţi. Şi ştia măcar
pentru faptul că legea de or-
ganizare a SIE era încă în
biroul lui. Şi scria acolo, cu lit-
era legiuitorului, că nu are
voie să se dedea la treburi de
politichie cu funcţia de șef al
spionilor pe umeri.

Or, el a negociat
practic din funcţia de şef de
serviciu secret (cum l-a făcut,
după cum o fi vrut tot
„sufleţelul” lui, Traian
Băsescu) cu partidele,
evitând şi, mai apoi, după ce
pocinogul ROF-ului bucuclaş
a ieşit la iveală, refuzând să-
şi dea demisia.

O treabă care ar fi
trebuit să scuture doctrina de
furie de pe partide, acestea,
în loc să dea ca proastele din
cap a încuvinţare pentru bal-
ada spionului mioritic (în ver-
siunea, nu da vrabia din
mână pe cioara de pe gardul
Guvernului), ar fi trebuit să
refuze orice discuţii până nu
se separau apele spionajului
de cele ale politicii. Păi’, dacă
venea „domnul Liniuţă”
deghizat în galenă? Şi până
să apuce să înțeleagă şefii de
partid cum stau treburile,
preşedintele avea toate se-
cretele (de)serviciului politic
pe birou?

Apoi, pe lângă lovi-
tura aplicată de James
Liniuţă la adresa Constituţiei,
după modelul predecesorului
său în jocul de-a premierul
(aceeaşi Mălărie, cu aceeaşi

pălărie, poate doar un pic mai
zveltă în pantofii fără talpă
ortopedică), se naşte o între-
bare logică.

De fapt, chiar o con-
cluzie…

Dacă Traian Băsescu
a acceptat această grosolană
încălcare a Regulamentului
de Organizare şi Funcţionare
al SIE, a Constituţiei, a
normelor juridice şi a cu-
tumelor de bun simţ (că nu
bagi spionul chiar aşa, pe
faţă, pe sub nasul partidelor),
permiţând activarea unui
cadru activ al SIE (nici măcar
o „conservă” uitată prin
sertarele soţiilor de consilieri
prezidenţiali) ca negociator
politic, public şi asumat, nu
înseamnă că astfel de fapte
se petrec de multă vreme? Şi
poate doar din cauza rutinei
s-a ieşit acum cu spionul
politic la iveală. Într-o
înlănţuire atât de normală că
preşedintele nu a mai obser-
vat şi ochii bulbucaţi de
uimire ai ţării.

●
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Ionuț Țene

SSe pare că
Revoluţia din Decembrie
1989 nu s-a finalizat – nici
măcar după protestele din
ianuarie 2012 – pentru că şi
azi, după 22 de ani,
preşedintele Traian
Băsescu (membru în ultimul
guvern Dăscălescu) a de-
semnat un premier, care a
făcut parte din elita nomen-
claturii comuniste şi care
este lustrabil conform legii. 

Mihai Răzvan Un-
gureanu s-a retras ca sec-
retar de stat în guvern de la
discuţiile privind constituirea
CNSAS de la sfârşitul anilor

90 de teamă de a nu fi de-
conspirat ca membru al
nomencalturii comuniste şi
posibil colaborator al
Securităţii comuniste. Mihai
Răzvan Ungureanu se trage
dintr-o familie de evrei int-
electuali din Iasi. 

El s-a născut la data

de 22 septembrie 1968 în
municipiul Iasi, fiind fiul prof.
dr. Stefan Ungureanu, fost
viceprimar al municipiului
Iasi (1996-2000). În pe-
rioada studiilor efectuate la
Liceul de matematica-fizica
“Costache Negruzzi” din Iaşi
(pe care l-a absolvit ca sef
de promotie în anul 1987),
din 1985 şi până la
Revoluţia din 1989 a fost
membru supleant in Comite-
tul Central al Uniunii Tinere-
tului Comunist (CCUTC),
subordonat direct lui Nicu
Ceauşescu. În anul 1988 a
devenit student la Facul-
tatea de Istorie-Filosofie din
cadrul Universitatii “Al. I.
Cuza” din Iasi. Presa a scris
prin anii 90, că în timpul
evenimentelor de la Iasi, din
14 decembrie 1989, a mon-
itorizat studenţii care arun-
cau manifeste în încercarea
declanşării unei revolte an-
ticomuniste în cămine. 

Datorită fanatismului
şi zelului său ceauşist din
zilele revoluţiei, M.R. Un-
gureanu a fost arestat, 
la cererea tinerilor
revoluţionari ieşeni, în seara
de 23 decembrie 1989, la
Casa Tineretului din Iasi,
unde era sediul UTC. Luat
sub escortă de către doi
ofiţeri de grăniceri a fost dus

la sediul unităţii de grăniceri
pentru a scăpa de furia
revoluţionarilor ieşeni.

Că MRU e fost lider
UTC şi protejat de Securi-
tate de la 17 ani nu am nici
o îndoială. În 1987, Adi
Kezdi, un foarte bun prieten
de-al meu şi coleg de liceu

la “Ady-Şincai” a participat,
ca şi reprezentant al Cluju-
lui la Olimpiada de Istorie de
la Craiova. A avut norocul
sau ghinionul să fie cazat în
camera unui cămin de liceu
craiovean cu MRU, cu vi-
itorul procuror Ţuluş şi alţi
câţiva elevi. Serile şi le pe-
treceau ca băieţii la o bere
şi spuneau un banc cu
Ceauşescu sau despre
regimul comunist, cum se
proceda pe atunci. 

Toţi râdeau în frunte
cu Ţulus de Ceauşescu şi
de programul cazon de la
Olimpiadă, numai MRU
tăcea discret şi din când în
când intervenea lăudând

marile realizări ale social-
ismlui ştiinţific – marxist 
şi importanţa Elenei
Ceauşescu în viaţa politică
a ţării. Tinerii erau
descumpăniţi de acest “nou
Iorga” foarte deştept al
Iaşului, de care tremurau de
frică toţi activiştii şi inspec-
torii şcolari craioveni. De la
început profesorii şi
securiştii veniţi de la
Bucureşti le-au dat de
înţeles prietenului meu, lui
Ţuluş şi găştii de elevi, că
MRU este favoritul
olimpiadei şi trebuie să
câştige pentru că aşa vrea
partidul. Nu mare i-a fost mi-
rarea colegului meu care a
făcut o lucrare de nota 10,
când rezultatul a fost
anunţat şi că MRU este lau-
reat al Olimpiadei Naţionale
de Istorie şi nu el. 

La festivităţi, marele

istoric Dan Berindei, după
ce şi-a mai turnat la Securi-
tate fiul Mihnea de la Paris,
precum şi alţi profesori şi

activişti, au vorbit de MRU
ca de steaua “călăuzitoare”
a regimului comunist, ca de-
spre un utc-ist de valoare,
mult apreciat de Nicu
Ceauşescu, ce va aduce,
pe viitor, o contribuţie
deosebită la construirea so-
cialismului mulilateral dez-
voltat. 

La plecare când a
urcat în trenul de Craiova –
Cluj, colegul meu, cu lacrimi
în ochi, a fost bătut pe umeri
prieteneşte de către un in-
spector şcolar: – Lasă, nu fii
trist, ai fost foarte bun, dar
trebuie să înţelegi că ţara şi
partidul are nevoie de
MRU…

Trenul a plecat cu
colegul meu spre destinaţia
Cluj – profesor de istorie
eşuat prin cartiere, iar MRU,
după ce a punctat toate
funcţiile posibile şi imposi-
bile de la CC al UTC, la sec-
retar de stat, ministru de
externe şi şef SIE, şi acum
premierul lui Băsescu, tre-
buie să ne lămurească dacă
ambiţiile sale nemăsurate l-
au făcut să trădeze angaja-
mentul făcut în adolescenţă
partidului şi regimului comu-
nist, trecând de partea

cealaltă?
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