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„Pentru a continua opera cuiva

trebuie să-i oglindeşti personali-

tatea.”

- Nicolae Iorga
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„Eliberarea” din statul de drept„Eliberarea” din statul de drept

Cezar
A. Mihalache

DDintr-o anumită dar
evidentă perspectivă, gestul lui
Ioan Rus poate fi considerat
lăudabil. Şi are în el, dacă a fost
sincer, o doză mare de uman-
ism. Dacă a avut la bază pre-
siunea politică a sistemului din
care face parte, cuvintele nu îşi
mai au însă rostul. Şi nu poţi să
nu te întrebi dacă nu cumva 
a fost numit acolo 
tocmai în perspectiva
tergiversării unor stări de fapt în
cazul condamnărilor anumitor
lideri PSD. Deocamdată,
Năstase Adrian. Dar asta nu o
ştie decât ministrul în cauză.
Este secretul lui. 

Ca simplu om nu poţi
decât să-i apreciezi curajul de
a-şi fi asumat un telefon pentru
care ar putea răspunde
cândva, mai ales dacă prin tele-
fonul dat condamnatului
Năstase chiar a reuşit să con-
tribuie la salvarea vieţii aces-
tuia..

Este însă greu de
crezut că ministrul nu s-a gândit
şi la consecinţe. Pentru că, din
punct de vedere juridic, tele-
fonul pe care l-a dat ca ministru
de interne unui condamnat,
pentru a-l înştiinţa de demer-
surile care vor urma
condamnării lui de către
Justiţie, reprezintă un grav
abuz cu tentă infracţională. Şi
cum, uneori, gesturile bine
intenţionate trebuiesc şi ele
pedepsite pentru a apăra statul
de drept, demisia ministrului se
impunea din clipa următoare
încheierii convorbirii.

În acest fel, statul
politic PSD ar fi reuşit să-şi ex-
prime şi sprijinul moral faţă de
condamnatul în cauză, dar să
respecte şi legile ţării.

Ministrul de interne nu
şi-a dat demisia. Şi nici nu a
fost demis. Dimpotrivă, pentru
a transmite clar ţării că nu va fi
dat afară din guvern, social-
democraţii au purces într-un
penibil peripliu la capătul
împuşcatului. Nu puteau veni
să-l strângă de mână pe
Adrian-patru plăgi, dar trebuiau
văzuţi acolo, în spitalul trans-
format în loc de pelerinaj. În-
cepând cu preşedintele
formaţiunii. Ceea ce iarăşi este
dubios. Căci, deşi nu s-au
transformat în corp de gardă
politică la fiecare dintre sutele
de înfăţişări la proces ale fostu-
lui premier, au venit tocmai
acum. Nu pentru a-şi exprima
solidaritatea umană faţă de
omul Adrian Năstase, ci pentru
a transmite ţării tendinţa de
reenclaviazare a politicului în
stilul discreţionar caracteristic şi
astăzi social-democraţilor.

Nu vom intra în detali-
ile dubioase ale felului în care a

fost transportat fostul premier la
spital. Cu un fular aşezat peste
un pasament aparent steril (dar,
probabil, este vorba de vreo
nouă procedură  medicală a
Smurd-ului), despre intervalul
de timp destul de mare între
sosirea salvării la domicilu şi
aducerea pacientului, „de
urgenţă”, la spital.

De importanţă pentru
noi este ceea ce s-a petrecut
după operaţia condamnatului şi
scoaterea acestuia din starea
„critică”. Pentru că, în vreme ce
avem încă la butoanele minis-
terului de interne un personaj
care s-a descalificat pentru
această funcţie, continuă şi fa-
vorizarea condamnatului în
cadrul sistemului medical, şi
pentru care ar trebui să
răspundă direct ministrul
Sănătăţii, mai ales pentru
ţinerea condamnatului într-un
spital din afara sistemului peni-
tenciar.

Pentru că, după
operaţia de suturare a plăgii şi
trecerea prin secţia de Terapie
intensivă, pacientul ar fi trebui
transferat într-un salon. Evi-
dent, într-un spital al reţelei de
puşcării.

Dar el este ţinut în con-
tinuare în secţia de ATI. Unde
ocupă un pat care ar trebui
folosit pentru cazurile de
urgenţă. Adevăratele cazuri de
urgenţă. Ceea ce înseamnă că
fie starea lui este mult mai
gravă, puţin probabil după
reacţiile din ultimele zile, fie, de
fapt, se evită mutarea con-
damnatului acolo unde îi este
locul.

În acest fel, sunt fa-
vorizate şi vizitele la patul bol-
navului, un drept pe care un
condamnat îl are restricţionat.
Iar aici Monica Macovei are
oarecum dreptate. Este o
practică abuzivă. Dar nu şi
infracţională, vizitele familiei şi
ale apropiaţilor politici nefiind în
acest moment ilegale decât din
perspectiva securităţii secţiei
medicale ATI. Nu sunt ilegale
pentru că, în acest moment,
condamnatul nu este transferat
sistemului penitenciar. De fapt,
ne aflăm în  faţa unei situaţii
inedite, la câteva zile distanţă,
condamnatul neavând încă
încheiate protocolul de trans-
ferare către puşcărie. Iar pentru
asta ar trebui să răspundă min-
istrul Justiţiei.

Aşadar, ministrul de in-
terne are responsabilitatea unui
anumit telefon, iar cel al Justiţiei
al tergiversării preluării con-
damnatului în cadrul sistemului.
O vinovăţie are însă şi ministrul
Sănătăţii. Care ar trebui să-şi
asume costurile spitalizării la
ATI a unui pacient care nu mai
are nevoie de procedurile
specifice terapiei intensive şi
prin care se face părtaş sis-
temului pentru a contribui la
ţinerea cât mai departe de gratii

a condamnatului.
Şi nu putem fi de acord

cu decizia spitalului de a nu mai
comunica, la solicitarea familiei
fostului premier, nici un fel de
informaţii despre starea aces-
tuia. Căci, atâta vreme cât
Adrian Năstase ocupă abuziv
un pat în sistemul medical civil,
ţara are dreptul să ştie
adevărul. Iar dacă spitalul îşi
asumă această decizie, atunci
ar trebui ca, împreună cu min-
istrul Sănătăţii, să acopere şi
costurile de spitalizare ale con-
damnatului. Pentru că noi, ca
bugetari, plătim tratamentul
unui condamnat în cadrul sis-
temului medical al penitencia-
rului, cu excepţia cazurilor
justificate, nu costurile de lux
ale găzduirii acestuia în spi-
talele civile.

În acest moment, noi
plătim practic orele de libertate
ale lui Năstase. Or, justiţia a
decis ca noi să-i plătim, de la
nivelul nostru de contribuali,
orele de reeducare.

Desigur, se pune între-
barea: cât va reuşi sistemul să-
l ţină pe condamnat departe de
o celulă? Pentru că, în prezent,
acesta nu face altceva decât
să-şi rostogolească con-
damnarea, nefiind predat cu
acte sistemului penitenciar,
orele petrecute de Năstase în
spital neputând fi scăzute din
durata condamnării.

Aşadar, în pezent nu
există o altă portiţă pentru fostul
premier decât învârtirea în cerc.
Iar dacă nu se produce o „min-
une”, în cele din urmă tot într-o
celulă va trebui să-şi
ispăsească pedeapsa. Fie ea şi
redusă la o treime graţie
vârstei.

Nu ar fi însă deloc
surprinzător să aflăm că social-
democraţii nu stau degeaba şi
„croşetează” soluţii de ieşire de
impas. Inclusiv prin strecurarea
în parlament a unui proiect de
lege prin care să se prevadă
executarea pedepsei la domi-
ciliu. Cu o brăţară de supraveg-
here sau sub pază. Că doar un
premier are ţara cu rang de
puşcăriaş. Cel puţin, doar unul
dovedit!

P.S.
De ziua lui, partidul a strâns
câţiva cetăţeni şi i-a plasat în
faţa spitalului. Să-i ureze con-
damnatului „La Mulţi Ani!”.
Eroare, însă! Pentru că
niciodată nu te duci la un
puşcăriaş să-i sufli la ureche,
fie şi de ziua lui, „La mulţi ani”.
Nu unuia care scrijeleşte cu
unghia beţişoarele amr-ului de
eliberare în tencuiala celulei şi
pentru care urarea are un cu
totul alt sens. La puşcărie, să
ştie şi Ponta, se spune: „Hai

eliberare!”.    

●

Ostaș al gliei străbuneOstaș al gliei străbune

Al. Stănciulescu
Bârda

DDe când te știi, te-ai
înfrățit cu glia, cu țărna. Din
ea ți-ai tras seva și hrana,  și
mărirea, și căderea, în ea ți-
ai găsit limanul și odihna.
Pentru ea ai muncit, ai trudit,
ai iubit, ai luptat și ți-ai jertfit
tinerețea și anii, și banii. A
făcut parte din viața ta, din
trupul și din sufletul tău.

Cu țărâna te-ai
botezat la vreme  de nevoie,
în țărână ți-ai făcut bordei și
mormânt. În țărână ți-a 
pus Dumnezeu, ca-ntr-o
trăistuță, merinde pentru
drum lung: și aur, și argint, și
aramă, și sare, și petrol, și
gaze, și cărbuni, și apă, și
uraniu, și wolfram, și multe-
multe altele. Glia aceasta ai
iubit-o cu patimă și ai
sărutat-o când ai avut-o,
când ai părăsit-o, ori când ai
revăzut-o. Ai dus povara
dorului de glie, când pașii ți-
au umblat în depărtări, ai
plâns ca la moartea unui fiu,
când dușmanii ți-au răpit din
glia țării. Ai căzut cu gura în
țărână pe câmpul de luptă,
lăsându-ți sângele s-o-
ngrașe. Ai fost convins întot-
deauna, că, prin glia țării, vei
fi și tu nemuritor. În glie ți-ai
îngropat moșii, strămoșii,
părinții, soția, copiii, în glie te
îngropi și tu. Când ai plecat
departe și ți-a fost teamă că
nu-ți vei mai revedea
niciodată plaiurile țării tale,
ți-ai luat între bagaje un
pumn de țărână de acasă,
pentru ca să-ți învelești
trupul cu ea la vremea când
va fi să fie. În felul acesta
erai sigur că frigul
singurătății și al străinătății
nu te va pătrunde.

Ai crezut cu tărie,
Măria Ta, Țăran Român, că
glia aceasta a țării tale ai
primit-o din adânc de vremi
de la moșii și strămoșii tăi și
ai datoria sfântă s-o
transmiți mai departe
urmașilor tăi întreagă, liberă
și neîngenuncheată. Cum
spunea Ștefan cel Mare în
Apus de Soare a lui
Delavrancea: ,,Moldova nu
este a mea, nu este a
voastră, nu este a copiilor
voștri, ci ea este a urmașilor
urmașilor voștri!” Ai folosit cu
grijă bogățiile închise de
Dumnezeu în sânul
pământului Țării tale, cu
teamă. Ai luat atât cât și-a
trebuit, ca să treci peste
praguri și peste prăpăstii și

ai lăsat restul, ca să aibă și
urmașii tăi  la vremea lor,
pentru lumea lor.

Te doare inima
astăzi, când plângi în
ungherul tău de colibă,
auzind cu câtă larghețe și
indiferență mai marii zilei
dau străinilor  și atâtor
vântură-lume, pe prețuri de
nimic, pământuri petrolifere,
aurifere, saline și altele
asemenea! Ai muncit cu su-
doare fiecare palmă de
pământ, convins fiind că se
supără Dumnezeu, dacă lași
ceva nemuncit, năpădit de
buruieni. Astăzi țara în cea
mai mare parte este o ,,țară
de pășuni”, o țară de
mărăcini și de pălămidă. Mai
marii zilei te plătesc ca să nu
muncești pământul, să
cumperi fructe și legume din
cele patru vânturi, iar cer-
noziomul tău mănos să fie
,,rezervație” pentru …
,,păsărica cu ochi albaștri și
gușă galbenă!”

Ai iubit, Măria Ta,
Țăran Român, cu patimă
fiecare palmă de pământ,
fiecare slog, fiecare
bucățică. Erai altădată în
stare să-ți dai în cap cu frații,
cu părinții, cu vecini, dacă ți-
ar fi răpit o feliuță din ce era
al tău. Azi parcă nu te mai
interesează pământul! Ți-ai
plecat capul și-ți sângerează
sufletul, când vezi în satul
tău, în comuna ta, pe bucata
de pământ pe care ți-au
lăsat-o moșii tăi, cum se fac
stăpâni cu acte în regulă
învârtiții zilei, de care n-ai
auzit neam de neamul tău.
Te simți mic, și umilit, și
neapărat de cei ce ar trebui
să te apere. Te simți strivit
de cei ce au bani și relații,
de hoții cu gulere albe. Cu o
sută și mai bine de ani în
urmă, George Coșbuc îți tra-
ducea gândurile și mesajul
pe care-l transmiteai cio-
coilor de atunci prin cuvinte
ca acestea: ,,Să nu dea
Dumnezeu cel Sfânt/ Să
vrem noi sânge, nu pământ!/
Când nu vom mai putea
răbda,/ Când foamea ne va
răscula,/ Hristoși să fiți, nu
veti scăpa/ Nici in mormânt!”

Ai mai fi în stare,
Măria Ta, să semnezi și
astăzi un asemenea mesaj?
Dar, de fapt, tu chiar mai
exiști?

●
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Ţara săracilor şi a parveniţilorŢara săracilor şi a parveniţilor

Maria
Diana-Popescu

IInstitutul Național de
Economie Socială şi Institutul
pentru Cercetarea Calităţii
Vieţii din cadrul Academiei
Române au dat publicităţii
studiul potrivit căruia, în
mediul rural, un milion de oa-
meni sînt extrem de săraci şi
muncesc cu ziua. Trei sferturi
trăiesc în condiţii precare, 37
la sută nu au nici o formă de
remuneraţie sau plată în
natură şi peste 36 la sută sînt
pe cont propriu. Cu siguranţă,
aceste constatări amare vor
rămîne la dosare.

Alta este problema
pe care o  cunosc cele două
instituţii, dar şi Guvernul:
electrificarea gospodăriilor şi
satelor din ţară, aflată tot pe
hîrtie. În Mileniul III, monta-
rea unor stîlpi şi a 
unor fire conducătoare 
de electricitate este pen-
tru guvernanţii noştri
echivalentă cu trimiterea unei
rachete pe Marte. O normali-
tate a civilizaţiei a devenit o
dificilă problemă naţională.

În România există
97.805 gospodării neelectrifi-
cate, amplasate în 2.284 de

localităţi străbătute de uliţe
neasfaltate. Din total, 2.822
de gospodării se află în 97 de
localităţi complet neelectrifi-
cate. Din cinci români de la
sat, trei se spală în lighean
sau în butoi şi au pe post de
toaletă o groapă săpată în
pămînt, pentru că fondurile
destinate modernizării satelor
şi locuinţelor sînt în curtea
bravilor primari. Iar agricul-
tura, în mod sigur, merge
foarte bine, din moment ce
ministerul are un sediu luxos,
cu bodyguarzi la porţi, de nu
trec nici muştele ţăranilor şi
unde fotografiatul este in-
terzis. Dacă terenurile tot au
fost vîndute străinilor, la
agricultură ar fi potrivit un
ministru polonez, ungur, is-
raelian, englez sau din spiţă
regală. Patria este norodul,
nu tagma jefuitorilor! 

De aceea se cuvine
să fie felicitaţi şi avansaţi la
gradul de „colonel“
guvernanţii postdecembrişti.
Ei au muncit consecvent la
descompunerea societăţii
româneşti pe toate axele.
Unde am ajuns, ca popor,
după 22 de ani de tranziţie şi
capitalism? Pe marginea
prăpastiei. Se mai ocupă
cineva de securitatea

economică a României?  
Dacă da, de ce ţara

nu mai are nimic? În curînd,
nu va avea nici cetăţeni prea
mulţi. Vrem sau nu,
democraţia ne-a îmbogăţit cu
o fatalitate, care trebuie
judecată şi analizată:
fenomenul politic cu caracter
neromânesc, antiromânesc şi
servilismul condamnabil al
politicienilor-marionetă. Mare
parte, pe potriva  lăzii de
gunoi a istoriei. Modelaţi de
conduita evazionismului ide-
ologic, importată din Occi-
dent, situată în afara
contextului românesc, o
conduită sufocată de realităţi
şocante la nivel de aplicabili-
tate, ei au glisat mereu pe
fîşia de la graniţa legilor şi
moralei, în interesul propriilor
buzunare. 

Mă gîndesc tot mai
mult ca viitoarea mea carte
să abordeze acest fenomen
cu ramificaţiile răufăcătoare
naţiunii române. Nu aş putea
formula un rechizitoriu blînd,
de vreme ce România se
zbate de 22 de ani în mîini
necurate, secătuită de
resursele economice şi de
cultura menită să
emancipeze nivelul de
civilizaţie al poporului. I-a

eliberat lovitura de stat din
1989 din vreun crater? Nu. 

Lava  s-a scurs peste
noi, s-a întins de-a lungul şi
de-a latul, are fani grosolani
ca operaţie cantitativă şi se
joacă de-a şoarecele 
cu pisica în societatea
românească, zdruncinată din
toate încheieturile. Jocul e
dus pînă la cel mai înalt nivel,
încît, în acelaşi ţarc, stau şi
şoarecii şi pisicile. Pisicile au
devenit docile şi nu mai sînt
nevoite să alerge pe coclauri
după şoareci, iar şoarecii se
lasă prinşi pe principiul „ser-
viciu contra serviciu“. 

Cînd e nevoie de
spectacol, „îngrijitorul“ îi
întărîtă niţel, şi gata! Şi,
atunci, unde e morala?
Nicăieri. Capitalismul e
preacurvie! Nu exagerez
deloc. Ironia mea încearcă să
ilustreze hiperrealul politic,
alcătuit din sculpturi în silicon
şi portrete în vaselină, aran-
jate într-o ordine şocantă, al
cărei sens sadic refuză orice
explicaţie. Cel mai fertil
teren în exprimarea nimicni-
ciei umane de tipul Tănase
Scatiu este cel politic, unde
parveniţii au dat năvală la
ciolane cu încălţările mur-
dare, făcîndu-şi de lucru în

structurile de stat pe principiul
„Pentru buzunar, tot înainte!“.
Cei mai mulţi au nimerit în
politică din orgoliul
apartenenţei la istoria mo-
mentului, din preocuparea
comună cu prietenul de
halbă, sau pentru că s-au
hotărît să vadă cum e treaba
cu politica şi cum să ne arate
nouă „ce pot muşchii lor“. 

Oricine poate con-
stata cu uşurinţă că, după
lovitura de stat din decembrie
1989, puterea a fost preluată
de profesioniştii în arta hoţiei,
care au driblat legislaţia în
favoarea lor. Legea fiind la
noi un fel de pîrleaz:
şmecherii îl sar întotdeauna,
civilii deştepţi îl ocolesc şi se
trezesc colonei, deşi sînt
inapţi pentru armată, iar
mulţimea dă cu capul în el. 

Politica-şoc şi capac-
itatea politicienilor de a sfida
poporul sînt principii de servi-
ciu. Morala a devenit
desuetă, cine se mai
preocupă astăzi de morală?
Este foarte posibil ca în vi-
itorul apropiat criteriile
moralei să-i intereseze doar
pe muzeografi sau filozofi.                        

●

Plagiatul – sport de performanță la români?!Plagiatul – sport de performanță la români?!

Al. Stănciulescu
Bârda

DDe câțiva ani buni
auziți mereu de cazuri de pla-
giat. Se discută la televizor, la
radio, puteți citi în ziare pe
primele pagini, pe internet etc.

Nume sonore ale unor
oameni din  cele mai înalte
instituții ale statului sunt puse
în legătură cu un astfel de
păcat. Unii sunt dați afară din
serviciu, altora li se retrag ti-
tlurile științifice și academice,
despre alții nu se mai vorbește
nimic după câteva zile de mare
zarvă. Nu voi da astfel de
nume, fiindcă numai justiția
este în măsură să stabilească,
dacă cineva este cu adevărat
vinovat sau nu. Așadar, vom
discuta despre păcat, respec-
tiv despre infracțiune, ci nu de-
spre păcătoși sau infractori
propriu-ziși.

Pentru unii dintre
Dumneavoastră lucrurile sunt
clare, pentru alții sunt învăluite
în ceață. Nu v-ați întâlnit cu
acest cuvânt decât în ultimii
ani, mai ales după Revoluție.
Pentru ca să spunem lucrurilor
pe nume, precizez că plagiatul
în vobirea omului de rând se
traduce prin hoție, prin furt. De-
spre un astfel de nărav nu mai
e nevoie să vă spun eu ce
este. Știe fiecare dintre
Dumneavoastră. Oricare ați
furat în viață un strugure, un
măr, o pară, o cireașă sau
altceva din  bunătățile
pământului. Nu v-ați putut
abține când ați trecut pe un
drum, pe o potecă și v-ați
astâmpărat setea și pofta cu o
fructă oarecare, chiar dacă

aceasta era în proprietatea
unui alt consătean. Vi s-a părut
întotdeauna că, deși e un
păcat, nu e chiar atât de mare,
atât de grav. Cu toate acestea,
mulți dintre cei ce se află pe
pat de moarte, în anii grei ai
bătrâneții, își scotocesc
conștiința și amintirile și
încearcă să se debaraseze de
o greutate imensă care îi
apasă: furtul unui măr din
grădina vecinului în anii
tinereții sau ai copilăriei…!

Încerc să cred, că nu
sunt printre Dumneavoastră
dintre cei care au pătruns
noaptea în casa semenilor lor,
nu au bătut, nu au torturat și nu
au ucis pe alții pentru a le
smulge banii sau bijuteriile sau
altceva. Încerc să cred, că nu
sunt printre Dumneavoastră
dintre cei care au falsificat acte
și au furat case, pământuri și
alte bunuri sau drepturi ale se-
menilor; încerc să cred că nu
sunt printre Dumneavoastră
dintre cei care au depus
jurământ strâmb în instanță și
nici nu s-au folosit de martori
mincinoși pentru a smulge
fraților, sau rudelor, sau seme-
nilor cine știe ce bunuri.
Ferească Dumnezeu să avem
așa ceva în parohia noastră!

Hoția sau furtul este
interzis  de Însuși Dumnezeu
prin porunca a opta a Deca-
logului: ,,Să nu furi!” Nu se face
nici un fel de comentariu, nu se
fac nuanțări. ,,Să nu furi!”, așa
cum spune ,,Să nu ucizi!” și cu
asta a spus totul. Noi am
nuanțat păcatul, făcându-l mai
ușor sau mai grav, în funcție de
tot felul de împrejurări. Hoția a
fost prezentă întotdeauna
printre năravurile multor
popoare și persoane. Au fost

perioade în care ea a devenit
politică de stat  în unele locuri
și s-au furat mișelește regiuni
sau chiar țări întregi de la alții,
uneori trecându-i pe adevărații
stăpâni prin foc și prin sabie,
ducându-i în robie, de-
portându-i în masă, ori
ucigându-i, pur și simplu. Au
fost înșelați politicieni creduli și
proști de alții mai versați și mai
șmecheri și s-au furat  unor țări
bogățiile solului și ale subsolu-
lui, pe care Dumnezeu le
dăduse ca zestre localnicilor,
ca să se hrănească din ele ei
și strănepoții strănepoților lor. 

S-au furat multe și de
toate, în toate timpurile și în
toate locurile!

Între timp, cuvântul
propriu-zis de ,,hoție” sau ,,furt”
a început să deranjeze, să
jignească pe cei în cauză.
Atunci i-au schimbat numele,
dar păcatul/infracțiunea a
rămas aceeași. Bunăoară,
când bunul furat a fost pro-
dusul minții celuilalt, hoția a
fost numită plagiat. 

Imaginați-vă că cineva
dintre Dumneavoastră copiază
o poezie a lui Eminescu și o…
semnează cu propriul său
nume, bătându-se apoi în piept
în fața celorlalți că el a com-
pus-o, că este poezia lui, că el
este poetul. Despre
adevăratul autor, respectiv
Eminescu, ,,poetul” de ocazie
nu suflă nici un cuvânt. Even-
tual, dă o listă cu poeții care au
reușit să mai scrie poezii la fel
de bune ca ,,a lui” de-a lungul
timpului și, undeva, în coada
listei, îl trece și pe Eminescu.
Alții fură ideile dintr-un articol,
dintr-un studiu, dintr-o carte, pe
care le îmbracă, așa cum
îmbracă o păpușă, cu alte

haine, adică înlocuiește cuvin-
tele, spunând același lucru. 

Spre exemplu, dacă
despre Gheorghe se spune
într-un articol că este mincinos,
eu, cel care plagiez articolul re-
spectiv, spun că Gheorghe
,,vehiculează adevărul”,
,,jonglează cu cuvintele”, ceea
ce e, de fapt, același lucru.

Plagiatul începe din
școală. Încă de timpuriu, mulți
elevi își fac un titlu de glorie din
a copia la teze, la lucrări, de la
colegi, din cărți sau caiete. În
ultimii ani copiază de pe inter-
net. Este mult mai practic, mai
ușor și nici nu mai muncesc să
scrie cu mânuța lor. Ating două
butoane, ,,copy” și ,,past” și
textul, care poate fi o carte de
sute de pagini, trece din buzu-
narul semenului în propriul
buzunar. Munca noului ,,autor”
este aceea de a semna
,,opera”. Mulți profesori sunt
mulțumiți că elevii lor fac lucrări
bune, iau note bune, ei înșiși
sunt cotați ca profesori
merituoși. Părinții sunt mândri
de copiii lor, fiindcă au note
mari. Se ajunge la examene
importante, capacitate, ba-
calaureat, admitere, licență,
masterat, doctorat, repartiție
etc. Dacă se înăsprește
supravegherea, protestează
toată lumea: elevi, profesori,
părinți. ,,-Auzi, domnule, să
streseze copiii, să nu-i lase și
pe ei să se inspire!” Profesorii
supraveghetori încep să aibă
orbul găinilor, se întrerupe
curentul în școală și camerele
de luat vederi nu mai
funcționează, se transmit
bilețele  scrise mărunt-mărunt
cu subiectele rezolvate, se
folosesc telefoanele și alte
aparate foarte sofisticate. Mai

nou, se implantează cip-uri în
urechi, adică niște aparate
foarte mici, prin care i ,,se
șoptește” concurentului ce tre-
buie să spună sau să scrie de
la zeci de kilometri. Se fură
apoi articole, studii, cărți, pen-
tru care adevărații autori au
muncit din greu mulți ani de
zile. Hoții le preiau în câteva
clipe și le semnează. Autorii
adevărați sunt de cele mai
multe ori marginalizați, trimiși
să păzească oile(sau
caprele!), în timp ce hoții, dacă
mai beneficiază de rude la
Ierusalim, rugători la Athos și
argați în parlament, se cațără
până la vârful piramidei so-
ciale.

Dacă hoții-plagiatori
sunt prinși, sunt nițel bălăcăriți,
retrogradați de ochii lumii pen-
tru câteva luni, după care sunt
propulsați mult mai sus, ca să
poată recupera, sărmanii,
pierderile suferite! În felul lor
sunt niște adevărați ,,campi-
oni”. Sunt ,,campioni” într-un
sport de proporții, pe care toți
îl arătăm cu degetul, îl criticăm,
îl dezaprobăm, dar  vedem
dintr-o zi în alta că tot mai mulți
îl practică tot într-o veselie.
Cel mai dureros este când vezi
tocmai statuile imense că se
prăbușesc, fiindcă aveau pi-
cioare de lut. Copiii și tinerii au
nevoie de modele, ba chiar
vârstnicii. Te uiți, în mod firesc,
la cei mai de sus, la cei mai din
vârf și afli la un moment dat că
aceia nu erau, de fapt, decât
niște hoți! Pardon, niște plagia-
tori!

●
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Diversiunile opoziţiei împiedică dezbaterea problemelor fundamentale ale ţăriiDiversiunile opoziţiei împiedică dezbaterea problemelor fundamentale ale ţării

Maria
Cobianu-Băcanu

UUrmăresc în ultimele
săptămâni dezbaterile din-
tre guvern şi opoziţie,
Preşedintele Băsescu şi PDL.
Ele demonstrează instalarea
unui climat politic de o adversi-
tate fără egal, în care opoziţia,
pierzând alegerile locale în
ţară, aflată în dezagregare şi
nemaiputând să revină la ma-
joritatea artificială pe care şi-a
creat-o în ultimii ani, şi-a pro-
pus să frâneze orice acţiune ce
ar duce la realizarea obiec-
tivelor propuse de noua gu-
vernare. Restituirea imediată a
banilor, reţinuţi în mai 2010, de
către Preşedintele Băsescu în
persoană, ca să dea greutate
„binefacerii” ce o oferea
salariaţilor şi pensionarilor, nu
a căzut deloc bine opoziţiei. 

Aşa că, după înve-
stire, a intrat în acţiune planul
săbiilor pregătite de preşedinte
pentru a reduce entuziasmul
noului guvern de redresare a
stării sociale a ţării. Liderul
contrelor, al loviturilor de
răspuns prompt, nu este
altcineva decât preşedintele,
care nu poate să accepte că
noii guvernanţi nu se mai lasă
dirijaţi de  Măria Sa, cum a
reuşit în guvernul Boc, guvern
marionetă, pur marcă
Băsescu.

Conflictul a început cu
lupta  pentru persoana care va
participa pe 29 iunie la Brux-
elles,   la întrunirea Consiliului
European: preşedintele sau
primul ministru, fiecare dintre
ei, afirmând că este îndreptăţit
constituţional. Foşti prim
miniştri şi analişti afirmau că
este indreptăţit primul ministru,
citând Constituţia şi practicile
anterioare ale Consiliului Euro-
pean şi din celelalte ţări. Primul
Ministru Ponta, primind acor-
dul, cu o pondere consistentă
de voturi (249 pentru, 3o con-
tra şi PDL), printr-o Declaraţie
din partea Parlamentului
României, organ legislativ
suprem, ce exprimă voinţa
poporului, a trimis documentul
la MAE şi de aici la Parlamen-
tul European. Delegaţia
României este formata din
Primul Ministru Victor Ponta,
Ministrul de Externe Andrei
Marga şi Ministrul cu Probleme
Europene, Leonard Orban.
Victor Ponta consideră gestul
lui o revenire a Parlamentului
României la rolul său în toate
acţiunile pe plan european.
Până acum, Parlamentul ţării a
fost exclus de la decizii. De-
acum, este normal ca Româ-
nia să fie reprezentată
constituţional şi eficient pe plan
European.Este necesară impli-
carea României în viitorul
buget al UE, pentru ca pon-
derea de bani afectată
României să fie la nivelul
aşteptat.

Însă, nici preşedintele
Băsescu nu a cedat şi, negând
validitatea Declaraţiei dată de
Parlament, spunând că nu este
constituţională, a trimis şi el o
adresă la MAE, dar nu a ajuns

la secretariat, ci la un secretar
de stat, fapt ce a făcut să nu se
mai audă de ea. Din această
încrâncenare, în deosebi a
preşedintelui, care nu acceptă
ca primul ministru să-şi ducă la
capăt obiectivele propuse, mai
ales că tematica este de
politică internă, nu este exclus
ca la Parlamentul European să
ajungă ambii  „pe acelaşi
scaun”, cum ironic afirmă unii
ziarişti şi analişti, şi să se
creeze un moment de discom-
fort pentru imaginea ţării noas-
tre în acest înalt for.

Oricum, din această
înfruntare şi confruntare dintre
cele două instituţii fundamen-
tale ale statului român,
preşedinţia şi guvernul, practici
vechi ale preşedintelui
Băsescu, nu avem decât de
pierdut, deşi ambele ar trebui
să colaboreze şi să-şi împartă
atribuţiile, conform prevederilor
constituţionale şi regula-
mentelor UE.

Dar istoria ultimilor 6
ani ne-a convins că
preşedintele Băsescu nu poate
colabora cu guvernul şi cu
primul ministrul care nu i se
supun necondiţionat. Politica
sa dictatorială are consecinţe
drastice asupra mersului ţării
înainte pe drumul progresului,
asupra creării unui climat de
cooperare şi înţelegere între
factorii de decizie în prob-
lemele economice şi sociale
ale ţării, ca şi în cele privind po-
litica externă. Altfel, mi s-a
părut logică întrebarea lui
Ponta, potrivit căruia dacă el
nu merge la Parlamentul Euro-
pean, unde se discută prob-
lemele specifice ale
guvernelor, el cum află ce s-a
discutat acolo? Îl aşteaptă la
Aeroport pe preşedinte să afle
ce s-a vorbit la Consiliul Euro-
pean?  No coment !

Ceea ce mi se pare
foarte important de subliniat
este faptul că prin argumentele
sale, primul ministru a redat
Parlamentului demnitatea de
putere legiuitoare a ţării şi, prin
aceasta, a redat şi poporului
român demnitatea şi mândria
naţională, ca reprezentant  al
ţării, în multitudinea categoriilor
lui sociale şi profesionale. De
aceea, „Declaraţia” dată de
Parlament pentru participarea
la Consiliul European a primu-
lui ministru, şi luată în răspăr şi
chiar nesocotită de preşedinte,
trebuie să rămână paşaportul
cu viză valabilă, pusă de
poporul român, pentru a-i
apăra interesele.

Iar dacă la Consiliul
European va fi acceptat de-
schis Victor Ponta, atunci, era
Băsescu se apropie de final.
PDL şi mentorul său nu mai pot
recupera ce au pierdut la
alegerile locale, unde USL a
câştigat 170 de primari şi 36 de
preşedinţi de consilii judeţene
(31 PSD, 14 PNL şi 21  PC).
Acest vot dominant stârneşte
temeri mari în PDL, dar şi
preşedintelui; PDL se teme de
marea putere a Uniunii Social-
Liberale, care poate arunca
PDL de pe scena politică a
ţării, iar preşedintele de sus-
pendarea cu care este

ameninţat, dacă nu înţelege că
Guvernul şi Primul Ministru
sunt factori fundamentali în
stat şi că nu mai este posibilă
puterea lui discreţionară

Ţinta guvernului de a
realiza schimbarea trebuie per-
manent alimentată cu fapte
reale pentru popor, care şi-a
pus mari speranţe. Amplul său
orizont de aşteptare, ca şi opti-
mismul şi entuziasmul său nu
rezistă mult, ard repede dacă
nu sunt susţinute, pentru că a
fost prea mult înşelat în cei 22
de ani de aşa zisă
„democraţie”, care s-a
desfăşurat ca în fabula lui Grig-
ore Alexandrescu, „Noi vrem
egalitate, dar nu pentru căţei!”

Alt motiv de
„gâlceavă” sau dezbatere a
urmat după măsura luată de
guvern pentru trecerea Institu-
tului Cultural Român condus
de Horia-Roman Patapievici,
din subordinea preşedintelui
Traian Băsescu în subordinea
Parlamentului României. La
ceastă măsură, personal, m-
am gândit de când acest aşa
zis „prestigios” preşedinte, re-
cunoscut astfel de cei apatrizi
şi batjocoritori ca el ai poporu-
lui şi culturii române, a promo-
vat la Expoziţia din America
drept exponate specifice cul-
turii româneşti un ponei cu
zvastica pe crupă, imagine
care a oripilat pe toţi cei care
preţuiesc sincer arta, limba, is-
toria şi cultura română.
Afirmaţiile lui din volumul
Politice au produs iritare prin
conţinutul defăimător la adresa
României şi a poporului român.
Despre dragostea de ţară,
limba română, istoria
românilor, cultura românilor şi
Eminescu are cele mai
degradante şi înjositoare gân-
duri şi cuvinte, aprecieri pentru
care nu numai că nu ar fi mai
trebuit să fie Preşedinte al ICR,
plătit cu o sumă enormă, dar şi
sancţionat.

În ianuarie 2005, Tra-
ian Băsescu, preşedintele nou-
ales din România, l-a numit pe
Patapievici în funcţia de şef al
Institutului Cultural Român
(ICR), înlocuind după o
perioadă de 15 ani pe scriitorul
Augustin Buzura. Ce afinităţi
au fost între ei, nu ştiu, dar pot
crede că tocmai ura, dispreţul
şi lipsa de elementar respect
faţă de poporul român, limba şi
cultura română i-a unit de l-a
numit director la cea mai
reprezentativă instituţie
culturală română în străinătate.

Având o relaţie bună
cu preşedintele Traian
Băsescu, l-a apărat în 2007,
când Parlamentul a început
procedura de suspendare a sa.

Protestul papioanelor
din 18 iunie 2012, din faţa ICR,
a fost reacţia susţinătorilor lui
Patapievici, în fapt, câteva sute
de oameni care s-au adunat în
faţa sediului Institutului Cultural
Român (ICR), situat pe Aleea
Alexandru, în Capitală, pentru
a protesta faţă de decizia Gu-
vernului de a trece această
instituţie din subordinea
Preşedinţiei în cea a Senatului
României. Cât era de nimerit
sau adecvat preşedintele

Băsescu, prin limbajul distins şi
comportamentul societal ales,
civilizat să fie preşedinte de
onoare al unui astfel de Institut
Cultural Român ne-am lămurit
cu toţii în cei 12 ani de şefie ai
lui, atât ca primar al capitalei,
cât şi ca preşedinte al ţării.
Punând alături expresiile inju-
rioase, suburbane, degradante
ale lui Patapievici faţă de limba
română, poporul român, istoria
românilor etc., cu expresiile
licenţioase ale preşedintelui
faţă de ziariste, oameni simpli
sau oponenţi politici, ajungi la
proverbul românesc că „cine
se aseamănă, se adună”. 

Protestul papioanelor
nu a mişcat pe nimeni, ci doar
a stârnit curiozitate, ca mulţime
multicoloră care purta la gât
papioane din mătase, hârtie
sau tablă, ce făceau parte din
ţinuta obligatorie a lui Pat-
apievici, pentru a-şi manifesta
solidaritatea cu el. Printre
protestatari, între timp au mai
apărut şi politicienii Mihai
Răzvan Ungureanu şi Theodor
Paleologu, care n-au prea fost
luaţi în consideraţie de tinerii
intelectuală protestatari, dacă
Mihai Răzvan Ungureanu a
simţit nevoia să spună că „Îmi
pare rău să văd că există tineri
intelectuali care primesc pasivi
prezenţa noastră aici”.

Ajunsă aici nu pot să
nu mă întreb:

De ce trecerea unei
astfel de instituţii cu extindere
sau răspândire internaţională
nu ar trebui să intre în subor-
dinea Parlamentului? Nu este
acesta reprezentantul legal şi
necesar al justiţiei întregii ţări?

Nu este Parlamentul,
ca instituţie, ce are o comisie
formată din reprezentanţi din
diferite domenii ale culturii, 
mai capabil să supervizeze
conţinutul obiectivelor ICR-ului,
decât un preşedinte cu limite-
le sale culturale recunos-
cute?Doar Institutul Cultural
Român nu este apanajul ex-
clusiv al intelectualilor
autodeclaraţi! Iar trecerea lui
sub auspiciile Parlamentului
Român, în concepţia noastră,
abia aşează lucrurile sau
instituţiile noastre în adevărata
lor albie !

Că preşedintele
Băsescuşi PDL-ul, aflaţi în
opoziţie acum, nu au alt scop
decât să distrugă tot, distrgând
atenţia guvernului, dar şi a
opiniei publice, de la princi-
palele problemele grave pe
care trebuie să le rezolve, în
cele căteva luni până la
alegerile parlamentare, ca
apoi, să aibă motive să spună
că acesta nu şi-a îndeplinit an-
gajamentele luate faţă de elec-
torat, este lesne de înţeles, de
către cei ce le cunosc modelul
de comportament. Guvernarea
USL are acum o grea
răspundere. Trebuie, pe de o
parte, să ia măsurile de ur-
gentare a auditului în minis-
terele în care s-au descoperit
fraude imense, atât din banii
publici, cât şi din fondurile eu-
ropene, care au fost cheltuiţi cu
maximă largheţe, iresponsabil
şi pe obiective fără nici o
trebuinţă, iar pe de alta, să

răspundă tuturor acuzelor
reale sau inventate pe care le
ridică opoziţia. Ei acum trebuie
să scoată ţara la liman, re-
ducând corupţia, devenită
politică de stat, în guvernarea
Boc, în care s-au înregistrat
cele mai fabuloase acte de
fraudă, de la vârf la bază,
miniştri, primari de judeţe,
preşedinţi de Consilii
Judeţene, vânzări de energie
electrică la preţuri exorbitante
pentru populaţie, înfometând-
o; evaziunea cea mai mare,
care atingea 40 la sută din PIB,
etc.

Deşi nici Guvernul
Boc, dar nici Boc însuşi, n-a
excelat, ca prim ministru, prin
competenţă şi superprofesion-
alism, cu atât mai puţin miniştrii
săi, al finanţelor, al educaţiei, al
internelor, al dezvoltării rurale
şi turismului, se observă că,
după prăbuşirea de la putere,
în urma alegerilor locale, şi-au
găsit ca preocupare 
şi preaocupare vânarea
guvernanţilor USL, ca plagia-
tori în propriile teze de doctorat
sau lucrări publicate. 

Nu iau apărarea
nimănui în acest caz, pentru că
am exigenţa ca oamenii
desemnaţi pe funcţii ministeri-
ale să fie înalt calificaţi, să aibă
o bună expertiză în profesia
lor, expertiză, care la unii min-
istri desemnaţi de USL, lipsea,
de această dată. Dar cruciada
împotriva plagiatului, nu ştiu
cum s-a întâmplat, că au por-
nit-o tocmai membrii celui mai
incompetent partid din cei 22
de ani, în raport cu PSD-ul,
care de-a lungul anilor, s-a ver-
ificat ca având buni
profesionişti. Vânarea lui Victor
Ponta, ca autor care a plagiat
în teza de doctorat, după mine,
un tânăr bine instruit, cu o
gândire aplicată, bine
intenţionat în schimbarea în
bine a ţării, mi se pare a fi
rezultatul unei cruciade dusă
cu cele mai murdare mijloace,
legale sau nelegale, cinstite
sau necinstite, interne şi ex-
terne, pentru compromiterea
lui, ne dovedită însă. Dacă i se
va dovedi plagiatul situaţia
este de nediscutat, dar până
atunci, blamul mi se pare prea
mare.

Ce monştri naşte
setea de putere! La cât de
multe diversiuni şi incredibile
aberaţii pot recurge cei care au
pierdut puterea.

În încheiere, mă bate
gândul să mai pun două
întrebări:
1. – Ce semnificaţie are
afirmaţia pedeliştilor că: „În
toamnă, va fi o luptă pe viaţă şi
pe moarte, începe vânătoarea
mistreţilor !”
2. – Dar erorile celor din justiţie
privind destinele umane numai
pământenii de rând trebuie să
le suporte? Ei sunt deasupra
legii?.

●
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Cezar 
A. Mihalache

OO soluţie de a re-
zolvare a „cazului Năstase” ar
fi graţierea. Evident, nu o
graţiere venită dinspre actualul
preşedinte (care nu va face un
asemnea gest de clemenţă
decât dacă va simţi că poate
să-şi creze un avantaj politic
faţă de mişcările tot mai con-
centrate şi mai violente ale
USL-ului), ci o „amnistie”
acordată de un alt preşedinte
sau o altă instituţie.

Astfel, dacă USL ar
reuşi să ducă la bun sfârşit
procedura de suspendare a lui
Traian Băsescu, dar şi organi-
zarea unui referendum urmat
de alegeri anticipate pentru
preşedinţie (ceea ce ar explică
intenţia guvernului de a
împinge alegerile parlamentare
din toamnă undeva la în-
ceputul lui decembrie), cele trei
luni de întrerupere a pedepsei,
care ar putea fi acordate în
urma presiunilor politice venite
dinspre premierul şi membrii
guvernului asupra Justiţiei (in-
clusiv prin recenta amenințare
la adresa judecătorilor de la
CCR, lansată cu năduf de
inchizitor de către Victor
Ponta!) ar acoperi timpul nece-

sar instalării la Cotroceni a
unui preşedinte favorabil
acordării unei graţieri pentru
condamnatul Năstase Adrian.

Întrebarea este: cine
va fi însă acel preşedinte?
Pentru că, singurul apartanent
cu „ștaif” al USL-ului care s-a
exprimat favorabil graţierii a
fost Ion Iliescu. Dar el nu mai
poate candida. Asta în vreme
ce candidatul aparent al USL la
preşedinţie, Crin Antonescu, a
preferat să nu se pronunţe în
mod clar pe acest subiect.

Or, prin asigurarea
unor ajustări legislative, la care
lucrează din plin social-
democraţii în parlament, even-
tuala suspendare a lui Traian
Băsescu ar deschide poarta
spre libertate pentru con-
damnatul Năstase Adrian. Sau
ar putea deschide! 

Pentru că, după sus-
pendarea președintelui, interi-
matul la Cotroceni ar fi asigurat
automat de şeful Senatului. Iar
simpla „intervenţie” a USL pen-
tru a modifica prerogativele
preşedintelui interimar ar putea
garanta graţierea lui Năstase.

Numai că nici pentru
social-democraţi lucrurile nu
sunt atât de simple, în acest
moment, PSD având de ce să-
şi reproşeze mişcarea greşită
pe care a făcut-o în clipa în
care l-a înlăturat pe Mircea

Geoană de la şefia Senatului.
Căci, dacă Mircea Geoană ar
fost astăzi acolo, altele ar fi fost
perspectivele pentru fostul pre-
mier.

Desigur, asta nu
înseamnă că nu există şi alte
soluţii de „ieşire”. Sau, mai
bine spus, că nu se pot crea!
Deja abuzurile pe care le face
actuala putere demonstrează
că aceasta e în stare de orice
pentru a-l vedea pe fostul pre-
mier scos din pușcărie.

Subterfugiile se vor
lega însă tot de puterea de de-
cizie a parlamentului. Ceea ce
explică şi evidenta încercare
de a împinge România spre
statutul de republică pur
parlamentară. Cu singura de-
osebire, probabil, că poporului
îi va fi lăsat totuşi dreptul de a-
şi alege preşedintele! 
Dar nici pentru această „facili-
tate” nu mai poţi băga mâna în
foc în condiţiile în care actuala
putere este doar un melanj de
social-democraţi, socialişti pur-
sânge, cripto-comunişti, pete
de liberalism şi urme de
monarhişti. Nu poţi ştii spre ce
se vor îndrepta aceştia sub
presiunea clanurilor de familie
care s-au construit în politichia
noastră şi care vor dori poate
cândva să lase pe mâna
aleşilor şi desemnarea
preşedintelui.

De altfel, la felul în
care evoluează lucrurile acum,
pe o marginea periculoasă a
lipsei de respect a guvernului
faţă de Constituţie, față de legi,
dar şi de cutume, ne putem
aştepta la orice. Pentru că,
dacă un guvern îşi permite să
tragă la răspundere,
deocamdată doar în cadrul
telejustiţiei, judecătorii de la
CCR, ori să transfere abuziv,
peste noapte, instituţii întregi în
subordinea structurilor pe care
le controlează prin mecanismul
politic, nu ne putem aştepta la
lucruri minunate pentru ţară în
viitorul apropiat.

O altă variantă
parlamentară de lucru pentru
„rezolvarea” dosarului Năstase
ar fi adoptarea unui proiect leg-
islativ care să permită un regim
de detenţie semidechis pentru
foştii preşedinţi sau premieri ai
României. 

Ar fi însă o variantă
riscantă pentru USL, măcar
pentru faptul că, în acest fel, ar
croi şi lui Traiana Băsescu un
refugiu mult prea confortabil
după ce nu va mai fi
preşedintele României. Atunci
când va răspunde în multe
dosare. Mai multe decât cele
pentru care a fost tras la
răspundere A. Năstase în ul-
timii ani.

Un alt posibil sub-

terfugiu se leagă şi de posibila
acordare a amnistiei chiar de
către parlament. Dacă
preşedintelui României i se re-
trag masiv din drepturile şi
obligaţiile de reprezentare, sub
marota înlături tentaţiei de a
mai avea vreodată un personaj
care, odată ajuns la Cotroceni,
să posteze în rolul de
preşedinte-jucător, atunci,
printre prerogativele transfer-
ate către parlament s-ar putea
număra şi dreptul de acordare
a graţierii.

P.S.:

Este puţin probabil ca
pe Năstase Adrian să-l deran-
jeze acum toate speculaţiile
care duc spre acreditarea ideii
că tentativa de sinucidere nu a
fost doar un act premeditat, ci
a făcut parte dintr-un calambur
al înscenării. Ar fi mult mai ele-
gant pentru el să dea ochii cu
ţara din această perspectivă,
oricum specifică politicianului
român, aceea de a-şi înscena
situaţii, decât să rişte dez-
voltarea unor teorii despre mo-
mentul şi cauzele
declanşatoare ale căderii ner-
voase care a dus la tentativa
de suicid. 

●

Mădălina
Constantinescu

OOmenirea şi-a pier-
dut surâsul,  fericirea şi
speranţa într-un viitor mai
bun şi a început să trăiască
cu iluzia că odată şi odată
vâltoarea care i-a cuprins în
jocul său diabolic şi le-a
răvăşit vieţile se va linişti. O
criză insuportabilă a cuprins
întreaga planetă, oamenii
au început să dispere din ce
în ce mai mult, întrebându-
se: Oare va înceta vreodată
această criză sau va veni
sfârşitul lumii? Acest lucru
nu se va şti cu certitudine.
Trăim doar cu suspiciunile.

În mileniul trei în loc
de bună stare, democraţie şi
un trai fericit, omenirea s-a
trezit într-un haos şi o
anarhie totală. Această
discrepanţă între speranţă
şi deziluzie a dus în pragul
disperării o mare categorie
din locuitorii planetei, lipsiţi
de un trai decent, în timp ce
altă categorie foarte bogată
coordonează întreaga viaţă
economică, administrativă şi
politică de pe Terra. 

Din cauza acestei
crize de nedescris s-a ajuns
într-o situaţie disperată
unde corupţia şi nedrep-
tatea îşi fac propriile legi.
Lipsa banilor au schimbat
enorm vieţile oamenilor. De
aceea s-a ajuns la
subnutriţie, foamete şi

boală.
Şi noi românii am

fost prinşi în valul crizei
mondiale cu consecinţe
dezastruoase pentru econo-
mia ţării şi nivelul de trai al
poporului român. Năzuinţele
sale de 2000 de ani parcă s-
au prăbuşit la începutul
mileniului trei precum un
castel de nisip peste care s-
a revărsat un val rătăcit al
mării. Ne este greu, dar ce
putem face? Avem datoria
sacră să înfruntăm cu sto-
icism greutăţile societăţii din
secolul XXI pentru ca nea-
mul nostru să nu dispară…

Foarte mulţi bătrâni
înfruntă ultimii ani ai vieţii în
chinuri, fără bani pentru
medicamente şi alimente.
Pensiile nu le mai ajung, im-
pozitele şi taxele statului
sunt exagerate.

Alte familii nevoiaşe
care nu şi-au găsit cele
necesare unei existenţe de-
cente în România au plecat
în alte ţări ca să câştige în
condiţii de slugărnicie stric-
tul necesar pentru
întreţinerea părinţilor şi a
copiilor. Dar nici aici n-au
găsit raiul şi au fost nevoiţi
să înfrunte numeroase
greutăţi.

Foarte mulţi copii au
ajuns să cerşească, să
doarmă  în canale  sau în
locuri părăsite. În fiecare zi
aceste făpturi minunate şi
nevinovate îşi spun durerea
cu ochii înlăcrimaţi: „Azi a

mai trecut o zi, mâine va fi o
alta şi aşa creştem şi noi…”

Locurile de muncă
sunt din ce în ce mai puţine
atât în România cât şi în
străinătate. De exemplu în
Italia a crescut numărul
românilor şi a străinilor atât
din uniune cât şi din afara ei
(Europa, Asia, Africa). Prob-
abil şi în alte ţări se întâmplă
acelaşi fenomen.

Dacă în lume nu ar
exista atâta ură, duşmănie,
ipocrizie şi mai ales sărăcie,
fiinţele umane nu ar mai fi
aşa disperate, unele în lupta
pentru existenţă şi altele în
supremaţia pentru
îmbogăţire. Mulţi dintre noi
au uitat că în faţa lui Dum-
nezeu suntem cu toţii egali,
iar la Judecata de Apoi vom
da seama fiecare după
faptele noastre.

E greu de spus când
se va termina criza. Când
România va prospera din
nou, mulţi dintre noi ne vom
întoarce de pe meleagurile
îndepărtate la plaiurile
noastre mioritice să
ascultăm cântecul priv-
ighetorii, susurul izvoarelor,
şoaptele vântului, să ne
strângem în braţe
concetăţenii, să ne bucurăm
de obiceiurile, tradiţiile şi fol-
clorul românesc.

●

O lume disperată...O lume disperată... Validarea e în mâna lui Băsescu, ca pistolulValidarea e în mâna lui Băsescu, ca pistolul
în mâna lui Năstase!în mâna lui Năstase!

Virgil 
Andronescu

RRomânia asistă la un
nou episod: ,,Când doi se
ceartă, al treilea se împușcă!’’
din telenovela dâmbovițeană
de mare succes ,,Poporul râde
sau plânge numai când vrem
noi !’’. Am auzit că Adrian
Năstase s-a împușcat (am dat
fuga la internet și l-am întrebat
pe google), a vrut să se
sinucidă, dar un polițist vigilent
i-a dat peste mână (întrebare:
cum de s-a găsit cineva s-o
facă?!), și astfel l-a salvat de la
moarte dar nu și de la carceră.

Întreaga scenă s-a pe-
trecut în momentul în care
„Adiță”, așa cum îmi place mie
să-l alint, a văzut mandatul de
arestare emis pe numele său și
in care scria negru pe alb că
trebuie să execute o pedeapsă
doi ani. După umila mea
părere, a vrut să-și pună capăt
zilelor din cauza obsesivei
dileme care-l măcina și care
bântuie palatele Victoria și
Cotroceni de ceva vreme: care
dintre Ponta și Băsescu va
merge la Bruxelles? Și de aici
toată drama interioară a ex-
premierului. După ce l-au op-
erat, medicii specialiști de la
Floreasca au declarat că Nas-
tase nu va rămâne cu sechele
de nici un fel. Asta fiind vestea
bună.

Astfel va putea să-și
ocupe și cea de-a opta casă,
dar numai în postura de chiriaș
și numai pentru vreo doi ani.
Dar ce înseamnă doi ani în
viața unui om? La o tablă, la un
remi, la o partidă de sah sau
scriind o nouă carte… Zilele

răcoroase se vor scurge mult
mai repede decât cele canicu-
lare de dincoace de gratii (și
zăbrele, vorba cântecului!). 

Lăsând glumele deop-
arte și vorbind mai serios, îl las
pe Adrian în plata Domnului
(judecator). Și mai am doar o
vorbă să-i mai spun: Adriane-
Șapte-Case, în sfarsit, ai primit
,,Trofeul Calității’’- întrebare: de
ex-prim-ministru, de om ori de
Adrian Nastase? În joc secund,
telenovela continuă, în mare
hârjoana politică sunt prinși
Victor Ponta și Traian Băsescu.
Se giugiulesc de le sar ca-
pacele, de la whisky, pardon,
prerogativele, de la unul la
celalalt… Iar Coana Mare
Curtea Constituțională,
băgatoarea de seamă a politi-
cienilor, își dă cu presupusul
mai ceva decât coana Joitica a
lui nenea Caragiale. Un fel de
ping și pong românesc- de-a
plecatul la Bruxelles. Ponta
spune că pleaca el… Treaba
mare, ca să zic așa, degeaba
are el chemare la Consiliul Eu-
ropei dacă ,,permisul’’ stă în
mâna lui Băsescu. Că vorba
aia: nu încap două sabii în
aceeași teacă sau, mai pe
românește, un Premier și un
Președinte iîn același avion! 
Dacă ex-premierul României a
scăpat cu viață și fără sechele
după ce a dat mâna cu
moartea, așa cum va da Ponta
cu Băsescu, ori se sinucide
premierul ori îl sinucide
președintele.

Închei cu o „trilemă”:
cine-i Năstase, cine-i Ponta,
cine mai e Băsescu?
Telenovela dâmbovițeană
continuă…

●


