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Factura unei false victorii Factura unei false victorii 

politice...politice...

Cezar

A. Mihalache

DDin nou și din
păcate, rămânem tot cu o
singură concluzie concretă.

Din campania pentru
referendum şi referendumul
în sine a pierdut poporul
român, singurul care va de-
conta în mod direct pe-
rioada de instabilitate
politică. 

Singurul care va
plăti cu vârf şi îndesat pen-
tru orgoliile şi frustările unei
clase politice a cărei
influenţă nefastă asupra
economiei naţionale nu a
putut fi înfrânată nici măcar
de Banca Naţională. 

Ţara va fi cea care
va achita factura unei crize
politice interne induse cu o
inconştienţă criminală. Vom
plăti cu toţii decontul noilor
preţuri la combustibili, chirii
şi dobânzile umflate de
prăbuşirea leului, vom plăti
pentru noul nivel de înda-
torare a ţării, pentru criza de
credibilitate şi raiting-urile
de ţară reduse în această
perioadă, vom plăti pentru
toate acestea în vreme ce
politicienii care au generat
această „curbă de sacrificiu”
nu îşi vor asuma nici măcar
răspunderea morală a deza-
strului economic.

Întreaga și costisi-
toarea criză politică produsă
de guvernul Ponta şi
accentuată masiv în campa-
nia referendumului (practic,
au fost saptămâni de con-
flicte politice cum nu am trăit
nici măcar la începutul
anilor ’90!) a creat o nouă
curbă de sacrificiu după cea
impusă de Traian Băsescu.

Numai că, dacă
atunci a existat măcar o
motivaţie, iminenta criză
mondială, astăzi vom plăti
doar din cauza intereselor
de clică ale unor politicieni.

Da, poate că
„democraţia costă”! Dar nu
trebuie să plătim pentru ea
din cauza frustărilor şi or-
goliilor unor politicieni de
mucava.

Şi totuşi, au existat
şi câştigători. Secesioniştii
care au putut verifica „pe
viu” eficienţa anumitor
forme de manipulare pentru
a alege la momentul opor-

tun mijlocele cele mai perti-
nente în dezagregarea
unităţii naţionale. 

Pentru că, de la
sfărâmarea unităţii sociale,
iar recenta campanie
electorală pentru referen-
dum ne-a demonstrat cât de
uşor putem devenii proprii
noştri duşmani, mai este
doar un singur pas până la
dezagregarea unităţii statale
şi teritorial-administrative.

Pentru cei ce au ca

ţel sfărâmarea României a
fost un exerciţiu perfect pen-
tru verificarea tehnicilor de
manipulare necesare aduc-
erii românilor, peste noapte,
unii împotriva celorlalţi, gata
să se sfâşie pentru nişte idei
care nici măcar nu le
aparţin. 

Puşi unii împotriva
celorlalţi într-un exerciţiu al
urii…

Şi este tragic
adevărul pe care l-am aflat
în aceste săptămâni. Faptul
că două decenii nu ne-au
fost de ajuns pentru a clădi
acea stare de unitate, de în-
credere reciprocă menită a
sta pavăză împotriva unor
infiltrări aidoma celor recent
produse. Acea unitate-scut
pe care ar fi trebuit să o
aşezăm, ca naţiune, între
noi şi politicieni în numele
dreptului de a nu ne mai
lăsa manipulaţi. 

Am aflat că nu sun-
tem pregătiţi pentru a retrăi
acele câteva zile de unitate
şi solidaritate cu adevărat
unice din Decembrie ’89. 

Felul în care s-a
segregat întreaga societate
românească în aceste

săptămâni de campanie,
felul de insinuare a unor
tehnici, în cele din urmă
chiar banale, de decredibi-
lizare, intoxicare şi manipu-
lare, felul în care ne-am
sfăşiat singuri, ca semn al
gravului sindrom de care
încă suferim, neîncrederea,
au demonstrat că nu am
învăţat să ne apărăm intere-
sele noastre în raport cu im-
punerile unor politicieni
vremelnici. 

Politicieni pentru ale
căror orgolii şi frustări plătim
de atâta amar de vreme o
lungă factură.

Din nou s-a văzut
cât de uşor putem fi
manipulaţi. Şi ar trebui,
pentru a spune că am
învăţat ceva din referendu-
mul abia încheiat, să
conştientizăm dura realitate
a faptului că, într-adevăr,
suntem vulnerabili în even-
tualitatea unei acţiuni con-
centrate de decredibilizare,
intoxicare şi manipulare
având ca scop însăşi segre-
garea naţiunii ca preambul
al enclavizării şi federalizării
noastre..

●

Ungureanu și veleităţile lui… deUngureanu și veleităţile lui… de

pastor iehovistpastor iehovist

George

Bara

AAm mai scris de-
spre tinereţea UTC-istă a
lui Mihai Răzvan Ungure-
anu, despre participarea sa
în anii 1980 la olimpiade şi
concursuri de istorie, unde
toţi adversarii săi trebuiau
să piardă pentru că MRU
era considerat vedeta
UTC-istă şi poreclit “micul
Ceauşescu”. Astăzi deja
porecla s-a împământenit
şi îi şade chiar bine.

În cadrul mitin-
gurilor de dinaintea refer-
endumului, MRU ne-a mai
dat o lecţie de vomitat la
punct fix, în cadrul discur-
sului său de la manifestaţia
pro-Băsescu din Piaţa
Revoluţiei. Sincer, aşa ceva
nu am mai văzut în viaţa
mea.

O prezenţă atât de
dezgustătoare în cămasă
albă, încât mi s-a făcut si-
multan rău, milă şi mi s-a
urcat tensiunea arterială pe
pereţi. MRU a stat închis la
directoratul SIE câţiva ani,
ocupându-se cu grijă de
afacerile soţiei sale cu
firme străine. Probabil că
nu a mai vorbit cu un om
normal de vreo zece ani,
cineva care nu e sub
acoperire, agent dublu,
triplu sau vreun homosex-
ual alunecos care
spionează în Belgia. De aia
cred că în creierul său s-a
produs un scurt-circuit şi nu
mai ştie să relaţioneze cu
oamenii.Altfel nu îmi explic
discursul său atent pregătit,
rostit parcă de Adolf Hitler,
cu gesticulaţie şi pauze
teatrale, cu o voce

piţigaiată de castrat, în
aplauzele false ale
susţinătorilor plătiţi ai PDL.

Aşa spectacol trist
şi macabru nu am mai
văzut de când am dat
întâmplător pe un post TV
obscur, unde un pastor
iehovist îşi convingea
enoriaşii în legătură cu
necesitatea donaţiilor.

Asta a fost impresia
care mi-a rămas întipărită
în minte. MRU are prezenţa
scenică şi discursul unui
pastor dintr-o congregaţie
bizară, posibil penticostal,
iehovist sau poate mor-
mon, se adresează elec-
toratului de parcă ar fi
proşti şi de parcă el are
legătură directă cu divini-
tatea. Îi stă bine lui MRU în
această postură. 

De altfel, când te
uiţi la MRU vorbind pe
scenă te poţi gândi şi la
Tom Cruise, mare lider hol-
lywoodian al Bisericii Sci-
entologice, o maşină de
făcut bani inventată de scri-
itorul SF Ron L. Hubbard.
Şi pe YouTube au scăpat la
un moment dat nişte filme
cu Tom Cruise vorbind
enoriaşilor săi, de parcă
era Hitler coborât printre
dealurile Los Angelesului.
Ţi se întorcea stomacul pe
dos, nu alta.

Singura soluţie pen-
tru cei menţionaţi mai sus
este tratamentul psihiatric
de urgenţă.

●
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Nevoia de evadare din spațiul media autohtonNevoia de evadare din spațiul media autohton

Octavian

Lupu

SSunt zile călduroase
de vară tropicală, cu o
vegetaţie arsă de lumina unui
soare nemilos şi cu oameni
agresaţi de un anotimp ieşit din
limitele sale fireşti. Sunt
săptămâni de când norii nu au
mai apărut decât trecător pe
deasupra pământului şi doar
pentru a fugi imediat alungaţi
de vântul torid, ce nu suportă
blânda lor prezenţă. Şi sunt
luni de zile de luptă şi ceartă
nesfârşită între oameni pentru
diferite lucruri de-a lungul şi
de-a latul întregii lumi, fapt
care te face să îţi îndrepţi
cugetarea către vremelnicia
plăsmuirilor de orice fel de pe
pământ.

Când privesc scenele
din oraşul Alep, Siria, sunt
cutremurat de imagini de o rară
violenţă, mulţimi de cadavre de
bărbaţi, femei şi copii zăcând
claie peste grămadă sub cerul
deschis denotând o ură
viscerală, de neînţeles. Cu
siguranţă, aceste atrocităţi nu
stârnesc nici un ecou în media
românească, preocupată ex-
clusiv de reglările de conturi
dintre partidele politice de
diferite coloraturi. Nimic nu ne
determină să schimbăm
canalele de propagandă pen-
tru a vedea nenorocirile ce se
întâmplă cu adevărat în lume,
ce întrec şi cea mai diabolică
imaginaţie a producătorilor de
filme.

Chiar acum, când
meditez la aceste lucruri,
citesc despre 47 de oameni

ucişi de un foc izbucnit într-un
tren de pasageri din provincia
Andhra Pradesh, India, acest
eveniment adăugându-se
nenorocirilor ce lovesc necon-
tenit acest subcontinent plin de
dileme ce nu vor putea fi rezol-
vate vreodată. Nu pot să nu
mă gândesc la groaza şi
suferinţa celor surprinşi într-un
tren din care nu puteau să
scape decât cu mare greutate.

Dar nici un român nu
rezonează la astfel de ştiri,
fiindcă ochii sunt mereu aţintiţi
pe „ştirile de la ora 5” şi mai
nou, la estimările electorale ale
momentului. Nicio grijă, după
ce trece şi acest divertisment
estival, atenţia se va îndrepta
natural spre subiectele mon-
dene ale zilei, care reuşesc să
umple spaţiile de emisie ale
canalelor de televiziune şi
paginile de Internet.

Nici Africa nu se lasă
mai prejos la capitolul ştirilor cu
impact umanitar, în sudul
Kenyei peste 20.000 de per-
soane părăsindu-şi casele din
cauza luptelor interetnice, care
afectează puternic regiunea.
Toţi aceşti oameni sunt nevoiţi
să doarmă sub cerul liber,
fiindcă nimic şi nimeni nu poate
să le mai garanteze viaţa. Dar
nimeni din spaţiul românesc nu
are astfel de preocupări,
fiindcă mediocrele subiecte au-
tohtone ce aparţin triadei 
nefericite a politicului, monde-
nului şi divertismentului nu mai
lasă spaţiu pentru ceea ce se
întâmplă în lume, bulimia pros-
tului gust ocupând toată
atenţia.

Trăim într-o lume în
care informaţia circulă foarte
uşor de-a lungul şi de-a latul

întregului mapamond, iar se-
lectarea devine obligatorie
pentru ceea ce este relevant.
Internetul a produs o mutaţie
profundă, oferind posibilitatea
de a lua cunoştinţă de ceea ce
se întâmplă în diferitele colţuri
ale pământului, dar preocu-
parea noastră rămâne prepon-
derent orientată spre noi
înşine, spaţiul virtual repro-
ducând mai mult sau mai puţin
această tendinţă egoistă de a
ignora ceea ce ni se pare că nu
ne priveşte. Şi tocmai din
această cauză, spaţiul media
românesc este atât de sărac în
privinţa conţinutului, având o
calitate dubioasă în ce priveşte
informaţia oferită.

Din această cauză,
mi-am făcut un obicei din a
accesa zilnic canale de infor-
mare mult mai diversificate şi
mai bine documentate, orien-
tate pe ceea ce se întâmplă cu
adevărat în mica lume în care
trăim. De exemplu, postul de
radio „BBC World Service”
este extraordinar prin viziunea
globală pe care ţi-o oferă prin
documentare bine puse la
punct, interviuri şi discuţii „live”
de cea mai bună calitate, dez-
bateri pe diferite teme de actu-
alitate, precum şi prin
interactivitatea pusă la
dispoziţia auditoriului prin in-
termediul paginii de Internet. 

De aceea, seara, în
loc să deschid canalele de ştiri
autohtone, prefer să selectez
acest post radio de pe Internet
şi să ascult cel puţin o jumătate
de oră programele difuzate, ce
includ şi jurnale de actualităţi
cu subiectele zilei.

Spre deosebire de alte
canale „internaţionale”, „BBC

World Service” nu este desti-
nat promovării valorilor „britan-
ice” în lume, ci surprinderii
problemelor ce apar la scara
întregii umanităţi, nicio regiune
nefiind neglijată în cadrul emi-
siunilor sale. Mărturii, reportaje
şi documentare bine realizate
reuşesc să te informeze într-o
manieră obiectivă, ce lasă loc
formării opiniilor personale,
fără a se impune dictatorial un
anumit punct de vedere.
Axându-se pe fapte şi ex-
primând păreri dintre cele mai
diverse, emisiunile acestui post
de radio îţi oferă posibilitatea
de a converti informaţiile în
cunoştinţe, lucru esenţial atât
în cultivarea conştiinţei individ-
uale, cât şi a celei colective.

De asemenea, tot pe
pagina de Internet a BBC-ului,
pot fi accesate diferitele
„canale tematice” dedicate
ştiinţei, culturii, muzicii sau di-
vertismentului, fără ca aceste
genuri să fie amestecate unele
cu altele. Evitând abordarea
stil „bazar” şi aglomerarea
amorfă a diferitelor subiecte ce
nu au legătură unele cu altele,
BBC-ul reuşeşte să ofere un
model în stil britanic a ceea ce
înseamnă cu adevărat un trust
media dedicat publicului larg
din întreaga lume. Pe lângă
acest lucru, engleza vorbită de
prezentatori este de cea mai
înaltă clasă, ajutându-ne să ne
perfecţionăm folosirea acestei
limbi, ce a devenit obligatorie
pentru orice om civilizat al sec-
olului XXI.

Dar nu doresc să înalţ
osanale unui anumit trust
media, ci doar să ofer un ex-
emplu pentru ceea ce se con-
stituie ca o alternativă la

situaţia nefericită din spaţiul
românesc, ce se confinează pe
zi ce trece, sau mai bine zis,
devine tot mai sărac şi mai lip-
sit de conţinut pentru un audi-
toriu tot mai prost informat
asupra adevăratelor probleme
ale lumii. Uneori, am impresia
că ieşirea de sub umbra
nefastă a comunismului nu s-a
produs cu adevărat nici la
peste douăzeci de ani de la de-
cesul său oficial. Undeva, el
continuă să mai existe prin
prost-gust, dezinformare şi izo-
lare faţă de lume, totul în-
vârtindu-se în jurul moriştii
propagandistice colorate de
diferitele interese ale momen-
tului.

Deşi mi se pare
caraghios, ascultarea unor
posturi străine gen BBC, sau
citirea presei străine pe Inter-
net, îmi generează aceeaşi
senzaţie pe care o aveam
când pe vremuri, cu radioul dat
la minimum ca volum, ascul-
tam pe unde scurte „Radio
România Liberă”, „Deutsche
Welle” sau „Vocea Americii”,
din dorinţa de a înţelege ce se
întâmplă cu adevărat în lume şi
din silă faţă de canalele propa-
gandistice ale puterii. Nu vreau
să fiu înţeles greşit, dar din
punctul de vedere al
informaţiei oferite situaţia nu s-
a schimbat prea mult, fapt pen-
tru care aştept apariţia unor
trusturi media care să ofere
informaţii autentice şi
cunoaştere celor care le
accesează programele.

●

Buba cu şapte capeteBuba cu şapte capete

Aurel

Brumă

ÎÎn dialog cu un reputat
reprezentant al ştiinţei istorice,
acesta remarca faptul că oa-
menii politici de valoare apar
după un preludiu de minimum
cincizeci de ani, edificatoare
fiind evoluţia Brătienilor. Şi îmi
sucesc mintea ca nerodul
căutând în calendarul la zi per-
sonaje care ar corespunde
exerciţiului, fără a putea con-
figura decât umbre părelnice. 

Pe tema regalităţii, un
subiect cu suspectă revenire la
TVR, nu prea mai ai ce să
brodezi, personajele din jurul
tragicului rege fără ţară, Mihai
I, nemotivând posibila opţiune
de reconversie dinastică a
României, exilul regal
nereuşind să depăşească în
tragism suferinţele suportate
de marea masă a populaţiei în
cei 50 de ani de totalitarism.

Apoi, pe altă parte,
restituirea „in integrum” 
a proprietăţilor foştilor
stăpâni/moştenitori, fără nici o
nuanţare, fără instituirea unor
clauze de interes public sau de
reală probitate a calităţii de
moştenitor a creat, iarăşi, mul-
tiple şi meritate proteste,
marea majoritate abil retrase
de pe piaţa media. Şi este de-

a dreptul hilar să afli că nu ştiu
ce individ sau ONG, a suta
spiţă la căruţa nobiliară a unei
defuncte excelenţe, vine de
peste mări şi ţări sau de unde
vine pentru a-şi recupera pro-
prietatea ca moştenitor (spre
exemplu un imobil care
găzduieşte de 70 de ani o
filială a Academiei Române, un
Institut de cerecetare sau o
Clinică de maxim interes 
public). Culmea este că, şi în
calitate dobândită de
moştenitor/proprietar, acesta,
în lipsă de interes, lasă re-
spectivul imobil să se ruineze.

Aberantă este şi
coborârea unor pricopsiţi sub
limita a 200-300 de ani, acolo
unde se zice sau se pare că
aşa şi pe dincolo, avocaţii
şmecheri să trăiască, şi ne
trezim cu reîmproprietăriţi la
moşteniri de la 1800 cum, pe
aceeaşi culme a absurdului, un
proclet de primar dorea cu tot
dinadinsul să confere lui
Ştefan cel Mare titlul de
cetăţean de onoare post-
mortem al respectivei localităţi.
Ca şi alte nenumărate exem-
ple, fiecare şi toate împreună
demonstrează fără tăgadă 
activismul politic post-
revoluţionar al corupţiei,
corupţilor şi corupătorilor. Pe
altă falie, cam toate guvernele
care s-au succedat la putere
până acum s-au situat pe

poziţia moştenitoarelor de
drept a masei succesorale
rămasă de la Ceauşescu, nefi-
ind în stare să adauge mai
nimic care să le demonstreze
vizibil existenţa, interesul,
valenţele ctitoriale. Arendaşi,
intermediari, deţinuţi de drept
comun cu clauză de imunitate
asigurată de clan, gaşcă, par-
tid, partiduleţ, parlament!

Exasperant în minci-
una reala a nestaturii sale
politice mi s-a părut însă, în
această ţiganiadă a referendu-
mului finalul de mesaj al lui
Traian Băsescu din 27 iulie. 

Cacialmist inveterat,
cunsocător în profunzime a
sistemului de organizare a
electoralelor, preşedintele sus-
pendat încă a înşirat gogoriţe
după gogoriţe, descalificându-
se şi mai abitir, convingând şi
mulţi alţi nehotărâţi de iminenta
intrare în eclipsă prezidenţială
a personajului. În primul rând
clamarea absenteismului ca
obiectiv principal este la
graniţa penalităţii fiind o clară
incluziune în capitolul de drep-
turi constituţionale ale
cetăţeanului. Apoi descalifi-
carea la hurtă a membrilor
birourilor electorale ale secţiilor
de votare, cu excepţia angelică
a portocaliilor – singurii
reprezentanţi ai adevărului,
aberantă. Traian Băsescu, în
plină secetă declarată, se face

că plouă, uitând de prezenţa în
birourile electorale ale secţiilor
de votare a reprezentanţilor
coaliţi (de la coaliţie). Şi îl
asigur, în cunoştinţă de reali-
tate, că, spre exemplu UDMR-
ul şi-a multiplicat reprezentanţii
acoperind întreaga hartă
urbană a ţării, un mucalit
ieşean concluzionând că un-
gurii nu au mai fost atât de
mulţi în partea asta de
Românie de la trecerea hoard-
elor de huni spre Câmpia
Panonică! Dar şi pentru dom-
nul ex-preşedinte este mai
mult decât clar că birourile
electorale lucrează în spiritul
legii, cu teamă şi responsabili-
tate civică, componenţii aces-
tora, cum şi preşedintele ţării,
derobându-se în exerciţitarea
funcţiei de partizanatul politic,
devenind oameni care
„exercită o funcţie ce implică
autoritatea de stat”! Trucajele
de rezultat, dacă se face aşa
ceva, sunt posibile la nivel sta-
tistic, acolo unde controlul nu
mai aparţine direct cetăţenilor
oneşti, clarificaţi în demersul
democratic. Şi atunci, mă în-
treb cum şi alţii, de ce „fluier-
atul din februarie” jicneşte
nemeritat şi golăneşte  miile de
cetăţeni care au acceptat
funcţia de membri ai birourilor
electorale?

În relaţie directă, în
aceeaşi vinere şi tot la TVR a

revenit în prim plan cosmopoli-
tul T. Baconschi, acelaşi per-
sonaj care a fost destituit de
Boc pentru malpraxis de dis-
curs, dacă vă mai amintiţi de
sintagma „viermilor” din Piaţa
Universităţii. Aburind într-o
gestică de comunitar european
cu adresa la Bruxelles sau un-
deva pe-aproape definirea
democraţiei, raţă cu repetiţie,
le cerea românilor să se
lipsească de dreptul de a vota,
absenteismul, în mintea lui de
labirint neural, asigurând
păstrarea la Cotroceni a celui
care, sigur ca singurul, încă îşi
menţine cota de iubire, respect
şi admiraţie profundă, a cel
puţin 99 la sută din populaţia
ţării. Sau poate numai 98, 97 la
sută… Şi tocmai aceştia sunt
opriţi din a-şi dovedi încred-
erea, preţuirea, etc., şamd!

În sine, conform unei
cutume a medicinii populare,
referendumul seamănă izbitor
cu al şaptelea cap/capăt al
unei bube/copturi generate de
casta politică, semn indubitabil
că toţi aceştia, arendaşii de
ţară, componenţii „triadelor” şi-
au cam trăit traiul (politic), şi-au
mâncat mălaiul! Care sunt
celelalte şase capete? 

Număraţi singuri. Dar
s-o faceţi şi la „referendumul”
parlamentar din noiembrie.

●
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Mulţumim din inimă partidelor!Mulţumim din inimă partidelor!

Remus

Raclău

MMulţumim din inimă
partidelor că-n zile de
sărbătoare olimpică, când
tradiţia spune că armele ar tre-
bui să tacă, ele asmut de zor
securea războiului civil şi ne
umplu ochii şi timpanele cu
mizeriile luptei lor pentru ciolan
şi influenţă.

Că acestea nu se pot
abţine să nu utilizeze drept
arme, fel de fel de mizerii
acoperind întreaga sferă a
activităţii umane în plan eco-
nomic, social, politic şi cultural,
nu-i nici o noutate. În timp ce
unii ne-au confiscat dreptul la
lehamite şi la scârba noastră
cea de toate zilele, prezen-
tând-o lumii întregi ca fiind o
victorie zdrobitoare a lor, a
celor care au utilizat abţinerea
de la exprimarea opiniei ca
mod de luptă – abţinere voită a
simpatizanţilor şi scârbită a
neutrilor – și împăunându-se
nemeritat cu laurii unei victorii
neobținute în fapt, ceilalţi ne-
au confiscat dreptul la neutral-

itate sau la pierderea
speranţei, declarându-ne
duşmani prin neprezentare. Să
le fie ruşine, şi unora şi altora,
deşi mă îndoiesc de capaci-
tatea lor de a transpune în
practică un astfel de concept.

Zilele acestea un mare
sportiv al României – Alina Du-
mitru, Campioana Olimpică de
la Beijing şi Vice-Campioană
Olimpică la Londra – a fost
făcută albie de porci de către
două bube abjecte ale mass-
mediei naţionale sub-mediocre
– doar pentru că şi-a permis să
declare, răspunzând la o între-
bare provocatoare, că nu s-a
prezentat la vot. 

Ocupată fiind cu viaţa
sportivă şi cu ridicarea la
maxim a formei sportive pentru
a ne reprezenta cu cât mai
mare cinste la competiţia
mondială supremă, a devenit
neinteresată de politică. 

Atât! Nu a spus că po-
litica e mizerabilă, nu a spus că
politicienii sunt incompetenți și
că nu o reprezintă, nu a clasifi-
cat şi nu a judecat în nici un
mod pe nimeni. Din declaraţia
ei reiese că are alte
preocupări.Atât! Şi tot atât le-a
trebuit unor bube infecte pen-

tru a exploda în direct printr-o
înşiruire de comentarii 
absolut și implacbil imbecile,
dispreţuitoare şi lipsite de orice
logică şi de orice formă de re-
spect (ce-or mai fi şi alea!), nu
doar pentru un mare sportiv,
dar şi faţă de un om, de un
simplu cetăţean al unei
Româniieuropene a anului
2012, şi pentru a-şi împrăştia
pe calea undelor audio-vizuale
tot puroiul şi veninul acumulat
în ani de frustrări şi de prestaţii
sub-mediocre.

O lume întreagă ne
recunoaşte minţile luminate,
campionii şi performerii, din
toate domeniile de activitate
ale sferei umane, recompen-
sându-i cu premii materiale,
diplome şi medalii, în timp ce
tăietorii de frunze la câini,
lătracii de serviciu şi nulităţile
mâncătoare de rahat ni le
desfiinţează, pe motiv că:
„Cine nu-i cu noi, e clar că e
împotrivă”!

Lingăii de partid atâta
ştiu, atâta fac, atâta spun,
făcându-se că uită, în micimea
lor, că AVEM DREPTUL ŞI NU
OBLIGAŢIA DE A VOTA. 

Atunci când actorii
scenei politice nu ne conving

prin prestaţia lor trecută,
prezentă şi prin programele lor
de viitor că merită atenţia şi
votul nostru.

AVEM DREPTUL LA
NEUTRALITATE, şi mai ales
AVEM DREPTUL SĂ NE CON-
STRUIM O ALTERNATIVĂ.

De fapt, ziariştii români
aserviți politic nu-şi dau cu
stângul în dreptul de azi de ieri.

O fac din deformaţie
profesională: nu i-a învăţat ni-
meni să laude sincer normali-
tatea pozitivă și cu atât mai
puțin excepțiile din rândurile
neutralității ( la ordin ştiu însă
să fie foarte buni lingăi – dar nu
sinceri). Nu-mi vine să cred cât
de cretini pot să fie nişte
“specialişti” în comunicare ca
să nu înţeleagă faptul că
prezentând un fapt real prin
prisma jumătăţii goale a pa-
harului nu fac altceva decât să
jignească un sportiv de top şi
să-şi bată joc de munca, de
eforturile susţinute şi de sacri-
ficiile lui de o viaţă întreagă
punând în umbră o
performanţă absolut de
excepţie.

Oare cât de naiv tre-
buie să fii ca să prezinţi o ştire
afirmând că: “X a pierdut finala,

sau aurul olimpic”, subliniind
eşecul unei clipe, din finală, şi
aruncând la gunoi parcursul
excepţional prin care sportivul
a ajuns acolo şi sugerând ast-
fel că sportivul este demn de
dispreţ pentru că A PIERDUT
UN MECI, în loc să subliniezi
reuşita de parcurs prezentând
ştirea prin prisma jumătății
pline: ”X a câştigat argintul,
după un parcurs presărat cu
UN LANŢ DE VICTORII DE
EXCEPŢIE şi o fantastică luptă
în finală cu Y”… Toată lumea
înţelege că a pierdut finala, dar
îşi dă seama de respectul pe
care-l merită sportivul pentru
tot ceea ce a făcut ca să ne
reprezinte cu cinste ţara şi
pentru a ridica drapelul
României în ochii întregii lumi.

Mulţumim din inimă
partidelor că au reuşit în 22 de
ani să distrugă din interior în-
crederea românilor în
democraţie şi într-o viaţă
decentă și că au reușit ceea ce
n-au reușit dușmanii si cotropi-
torii țării în câteva milenii 
de existență și anume MAREA
DEZBINARE NAȚIONALĂ…

●

Statul Român nu este LiberStatul Român nu este Liber

Maria

Cobianu-Băcanu

EEste Statul Român un
stat suveran în cadrul căruia
Constituţia, legile să fie re-
spectate atât în interiorul său,
de către toţi cetăţenii, inclusiv
de maghiari, cât şi de cei din
afara sa? Nu! Pentru că liber-
tatea statului de a acţiona în
vederea creării unei atmosfere
interetnice de înţelegere, co-
operare, respect reciproc, de
competiţie fructuoasă bazată
pe valori, este frânată de
intenţiile şi acţiunile agresive
de enclavizare, de segregare
ale liderilor politici maghiari şi
unguri, ale căror proiecte
vizează numai mobilizarea
pentru realizarea fantas-
mei „Ungariei Milenare”, a
„Pământului Secuiesc”, a „Pa-
triei Secuieşti”, ce îi întoarce cu
faţa spre Evul Mediu, îi
izolează, îi orientează spre
forme de viaţă în afara prezen-
tului istoric, creând o profundă
ruptură în ţesutul social, care
are alte aspiraţii de viaţă, în ton
cu realităţile lumii contempo-
rane.

Dacă Suveranitate
înseamnă să dispui liber de
soarta ţarii, să ai independenţă
şi forţă supremă ca stat, faţă
de maghiarii dinăuntrul ţării, ca
şi faţă de oficialităţile şi ungurii
din Ungaria, această calitate a
statului este încălcată şi
batjocorită, cel mai adesea.
Realitatea de toate zilele ne
arată că maghiarii din Covasna
şi Harghita, cu funcţii în
administraţie, în structuri de
conducere, în majoritatea
cazurilor, sfidează tot. Pe
Constituţie nu dau doi bani, ba
chiar vor s-o corecteze, în
avantajul lor, eliminându-i arti-
colul (1) potrivit căruia „Româ-

nia este stat naţional, suveran
şi independent, unitar şi indi-
vizibil”, pentru că ei vor să ne
definim stat federal pentru a-i
servi să-şi atingă ţelul au-
tonomiei teritoriale.

Mai este Statul Român
independent? Adică îşi poate
rezolva propriile probleme fără
să sufere ingerinţele
oficialităţilor din Ungaria, dacă
este vorba de o situaţie legată
şi de maghiari? NU! Pentru că
obrăznicia şi tupeul maghiarilor
fiind fără limite, ei nu ţin deloc
seama de ideile interlocutorilor
lor. În fapt, toate proiectele lor
autonomiste, reflectă o
trăsătură de caracter specifică
lor: autismul la problemele
celor din jurul lor, adică ru-
perea legăturii cu realitatea şi
refugierea în propriile lor idei
fixe şi fantasme.

Cum s-a ajuns aici? 
Din două motive. Pe

de o parte, din îngâmfarea şi
supraestimarea că ei provin
din Regatul Sfântului Ştefan,
sunt autohtoni pe acest terito-
riu (deci, construindu-şi o falsă
istorie şi negând-o pe a
noastră), că sunt întemeietori
de stat, iar noi, românii, abia
veniţi de câteva secole pe
aceste locuri, ca lucrători pe
moşiile grofilor lor; pe de altă
parte, din experienţele încura-
jatoare din viaţa politică
curentă, în care s-au impus în
faţa românilor slabi, lipsiţi de
coloană verticală, lipsiţi de simţ
patriotic şi naţional, slab
pregătiţi, incapabili de a-şi
susţine şi apăra interesele şi
propriile argumente. Dar, tre-
buie să subliniem că maghiarii
au învins şi prin forţă, şantaj şi
intimidare. Fiind folosiţi de
fiecare dată, în Parlament, ca
maşină de vot la trecerea
legilor şi susţinând guverne
corupte şi nepregătite să ofere
ţării o strategie care s-o

plaseze pe traiectoria progre-
sului, maghiarii şi-au văzut în
linişte de propriile lor proiecte,
votate de Parlament sau prin
răspundere ministerială, con-
tribuind, astfel, la disoluţia stat-
ulu.

Speculând tarele
guvernanţilor români, fiind
plasaţi în toate posturile cheie
ale vieţii sociale, politice, eco-
nomice şi administrative – prim
ministru, miniştri, secretari de
stat, şefi de departamente, pri-
mari, prefecţi şi membri ai con-
siliilor municipale şi locale, mai
ales, în Covasna şi Harghita –
liderii maghiari şi-au făcut pro-
priile legi, sfidând şi nerespec-
tând legile şi instituţiile statului.
S-a ajuns, astfel, la disoluţia
Statului Român, constatată în
judeţele Covasna şi Harghita
de cercetările sociologice.

Refacerea acestei
stări de lucruri va fi o grea şi
complexă problemă pe care
Guvernul USL o poate rezolva
numai renunţând la „serviciile
maghiarilor”, pe postul de
balama, care le creează
condiţii favorabile să şantajeze
guvernul, să dispreţuiască
legile interne, Constituţia şi
instituţiile statului român. După
experienţa celor 22 de ani de
participare a lor la guvernare,
trebuie să reţinem că orice
încercare de coalizare cu
maghiarii nu înseamnă altceva
decât perpetuarea stilului lor
de a călca în picioare poporul
român şi de a-l specula, eco-
nomic, social, politic, adminis-
trativ şi cultural în folosul lor. În
schimb, reconstruirea unei
societăţi, având ca piloni,
legea şi norma morală, va tre-
bui să schimbe în profunzime
comportamentul uman.

Or, astăzi, oamenii
acestei societăţi sunt foarte
traumatizaţi de încălcarea
generalizată a drepturilor lor,

de la vârf la bază, din cauza
nedreptăţilor şi erorilor
săvârşite de guvernările tre-
cute. Soluţia pentru rezolvarea
acestei situaţii dezastruoase
este una singură, instaurarea
în viaţa de toate zilele a prin-
cipiilor de drept şi morale sau
respectarea şi aplicarea legii,
în litera şi spiritul ei, cu
consecvenţă, de către toţi
cetăţenii ei, indiferent de etnie,
de la „Vlădică până la opincă”,
în întreaga societate. Intrarea
în funcţiune a statului de drept
român, a instituţiilor sale, care
trebuie să vegheze, în primul
rând, la respectarea lor de
către toţi cetăţenii, (români,
maghiari etc.) va semnifica un
pas uriaş în restabilirea unui
climat de viaţă normal. Altfel,
dacă justiţia şi celelalte instituţii
ale statului acţionează, în con-
tinuare, în cârdăşie, închizând
ochii sau prefăcându-se că nu
văd ce fac cetăţenii maghiari şi
oficialităţile ungare, care
sfidează poporul român, istoria
lui, cultura, dovezile
continuităţii sale de milenii,
cetăţeni care se conduc exclu-
siv după legile şi normele
morale ale ocupantului, ale
stăpânului obişnuit să ex-
ploateze slăbiciunile
guvernanţilor, doritori de put-
ere, vom rămâne pentru tot-
deauna vasalii lor, demni de
dispreţuit şi de umilit, ne vom
afunda în aceeaşi mocirlă
justiţiară şi morală din care nu
ne vom mai reveni.

Ultima speranţă a
redresării ţării este ca guvernul
actual, legitimat prin votul
poporului la alegerile din
toamnă, să înveţe lecţia dură a
celor 22 de ani de coaliţii
păgubitoare financiar, moral,
educativ, cu maghiarii, să-i
trateze ca pe toţi cetăţenii, fără
deosebire, asigurându-le drep-
turi şi numai drepturi, dar nu

privilegii şi surse de
îmbogăţire, pentru voturile din
parlament, pe seama vieţii şi
mândriei poporului român,
înghenuncheat de sărăcie, dar
şi de orgoliul şi dispreţul ce-l
manifestă în toate ocaziile faţă
de el. Să li se ofere fonduri cul-
turale ca ale tuturor românilor
şi minorităţilor, pentru
păstrarea identităţii lor
naţionale, nepusă în pericol,
de altfel, de nimeni. 

Citind presa lor, îţi dai
seama de ce sume enorme de
bani dispun şi, nu puţine din
bugetul statului român, ca par-
tide politice şi organizaţii cul-
turale la manifestări aşa-zis
„culturale”, adesea iredentiste,
ca „galopiada” sau etno-
politice, ca Deschiderea
Biroului aşa numitului „Ţinut
Secuiesc” la Bruxelles, capitala
UE, costisitor prin susţinerea
reprezentanţilor lui cu bani şi
din bugetul statului român pen-
tru cazare, hrană, transport
etc., în timp ce pentru românii
din Covasna şi Harghita se fac
eforturi uriaşe pentru
manifestările ştiinţifice anuale.

În cei 22 de ani de
democraţie, relaţiile româno-
maghiare, nu au fost deloc
calme, prietenoase, ci, mai
degrabă, în modul de trăire a
lor, destul de tensionate şi con-
flictuale, lipsite de mult
aşteptata cooperare afirmată
de români. Au fost relaţii asi-
metrice, adică, prin partici-
parea permanentă la
guvernare, ca aliaţi, maghiarii
au fost întotdeauna avantajaţi,
iar românii din cele două
judeţe, Covasna şi Harghita,
întotdeauna păgubiţi.

●



Ghimpele Națiunii

Azvârliţi la marginea Europei…Azvârliţi la marginea Europei…

Cezar 

A. Mihalache

DDupă ce au căzut în
propria capcană, raportându-
se fericiţi la statisticile de-
mografice furnizate chiar de
ministrul lor de interne și fiind
la acel moment mult prea
încrezători în prezenţa masivă,
chiar zdrobitoare, a românilor
la referendum, social-
democrații dar și liberalii au in-
trat acum în panică. În aceeași
stare relativă de apoplexie a
judecății și minimei morale
politice și sociale care a dus
tocmai la abuzurile
constituţionale la care au
apelat în procedura de sus-
pendare a preşedintelui
României.

De data aceasta,
abuzul a vizat manipularea
datelor statistice legate de
numărul real al populaţiei ţării.
Şi există o stare de disperare
atât de accentuată, un melanj
de trufie şi impostură juridică,
încât social-democraţii, cel
puţin, ar fi în stare să jure că în
România mai există doar acei
români care îl vor demis pe
Traian Băsescu. Despre
ceilalţi, pe principiul roşu al de-
vizei purtate cu mândrie de
formaţiunile de factură
iliesciană, „cine nu e cu noi, e
împotriva noastră”, ar fi în stare
să demonstreze că sunt, dacă
nu… decedaţi, măcar apatrizi,
puşcăriaşi fără drept de vot ori
parte a unei populaţii care a
renunţat în masă la cetăţenia
română

În fapt, pentru a-l
vedea alungat pe Traian
Băsescu, indiferent de cos-
turile pe care le vor avea de
suportat tot românii de rând,
USL a pus la cale o adevărată
loterie a cifrelor demografice,
expunându-ne unui grav peri-
col prin această continuă
tendinţă de a subevalua di-
mensiunea reală a populaţiei
ţării. Mai întâi, a plusat pe pre-
supusa existenţă a unor pro-
cente semnificative de
români… instituţionalizaţi,
lipsiţi de drept de dreptul de
vot. Apoi, a considerat că
românii stabiliţi în alte ţări, au
renunţat de facto la cetăţenia
română, numai că datele nu au
fost actualizate! USL a apelat,
astfel, la orice tertip prin care
să se asigure de reducerea, pe
hârtiile oficiale, a numărului
real al populaţiei.

Or, este deja mult prea
mult, premierul plagiator având
nesimțirea de-a manipula
cifrele doar pentru a-și vedea
împlinite scopurile lui de politi-
cian de mucava. Un politician
care ar prefera să se declare
premier al unei ţări cât o insulă
uitată din Pacific dacă în acest
fel şi-ar vedea duşmanul politic
scos din joc. Iar tragedia vine
din faptul că acţiunile de azi ale
lui Victor Ponta ne vor afecta
locul și credibilitatea noastră ca
naţiune şi stat al Uniunii Eu-
ropene pentru mulţi ani de
acum înainte. Căci, prin tot
ceea ce face USL în încer-
carea iresponsabilă de a
demonstra o presupusă re-
deucere a populaţiei României,
prin tăierea din statistici, dintr-
un condei, a milioane de

români, va crea o fisură mult
mai mare, cu efecte pe termen
lung atât pe plan economic, cât
și pe linia geopolitică şi
geostrategică.

Iar Europa s-ar putea
să fie de data aceasta de
acord cu imbecilităţile
trufaşului Victor Ponta dintr-un
considerent pur pragmatic.
Pentru că, în momentul în care
nu vom mai fi, practic prin
datele oficiale furnizate de pro-
priul guvern, o naţiune mare în
cuprinsul Uniunii Europene,
drepturile noastre de
reprezentare printr-un anumit
număr de parlamentari eu-
ropeni, drepturile de vot și de
vetto, ori de accesare a unui
anumit cumul de fonduri de
dezvoltare, se vor restrânge
vizibil. Şi aşa unele puteri erau
deranjate de dimensiunea
populaţiei României în cuprin-
sul familiei europene, acestea
punând încă de la aderarea
noastră umărul la frag-
mentarea acestei structuri
unitare. Şi aşa criza mondială
a generat o concurenţă și mai
accerbă pentru banii din viste-
ria UE. Iar mai puţine drepturi
de reprezentare în UE, mai
puţine fonduri repartizate pen-
tru un anumit stat membru cu
drepturi depline doar în
achitarea cotizaţiilor, ar con-
veni multor cancelarii.

De aceea, nu va trebui
să ne surprindă faptul că UE ar
putea închide ochii la acest
nou abuz al plagiatorului Victor
Ponta, având doar de câştigat
după ştergerea din statistici a
unei părţi din populaţia
României, o subdimensionare
făcută, culmea, de propriul gu-

vern, fără nici o intervenţie
(vizibilă!) de afară…

Acesta este riscul la
care ne expune acum guvernul
anti-naţional Victor Ponta:
azvârlirea şi izolarea definitivă
la marginea Europei. Un geno-
cid la adresa românilor prin
cifrele falsificate de „experţii”
gata să livreze statisticile
cerute de guvernanţi doar pen-
tru a-şi impune un „diktat de-
mografic”. Un atac din interior
care riscă să ne arunce, dacă
nu în afara Europei, cel puţin la
marginea ei, acolo unde
diferenţa dintre o populaţie de
22 de milioane şi una de
aproximativ 16-18 milioane se
va traduce printr-o restrângere
a drepturilor de reprezentare în
instituțiile europene.

Oricum, în încercarea
de a demonstra aberaţiile lui
Victor Ponta, în schema
„dovezilor” a intrat şi Casa de
asigurări, aceasta furnizând la
rândul ei o cifră a numărului de
români, cu drept de vot (!),
decupată la dimensiunea
dorită de USL. O încălcare
brutală a sferei de preocupări,
pe lângă furnizarea unei liste
„a românilor cu drept de vot”,
Casa de asigurări impunând şi
criteriul suprapunerii populaţiei
asigurate cu populaţia având
drept de vot. O depăşire a
cadrului legal, în care Casa
uită, în încercarea de a docu-
menta un fals, de miile de
români neasiguraţi! Sau poate
că aceasta este, de fapt,
strategia viitoare a guvernului
Ponta: cine nu are bani să-şi
plătească asigurările, nu mai
are un loc de muncă şi, în gen-
eral, nu-şi achită dările la stat

va fi lipsit automat de dreptul
de vot. Va fi instituţionalizat în
decupajele de abuz de putere
şi tendinţe de despotism pe
care le manifestă guvernanţii
USL.

Pe de altă parte, de-
cizia Curții Constituționale de a
împinge procesul de reîn-
tocmire și a listelor electorale
până în septembrie este
corectă. Tehnic. Problema este
că nu omori o țară pentru o
asemenea „dreptate”. Pentru
că, uneori, tocmai pentru
binele țării, este preferabil să
iei o decizie imediată, oricare
ar fi ea, decât să tergiversezi
lucrurile într-o criză politică și
financiară. O instabilitate
politică prelungită practic pe
termen nelimitat de Curtea
Constituțională și ale cărei
efecte se vor vedea în cursul
valutar și facturi.

Or, dacă se va dovedi
că tocmai listele electorale au
fost de vină, atunci CCR va tre-
bui să decidă și anularea
alegerile locale. Adică elim-
inarea procesului juridic care a
adus PSD-ul în postura de-
cizional-guvernamentală care
a  creat tot haosul de azi! Și nu
trebuie să ne bucurăm de falsa
iluzie că, prin această decizie,
Curtea a aruncat PSD-ul într-
un derapaj, prăbușirea
economică imediată urmând a
fi sancționată de alegători,
pentru că la ce va mai fi folosit
prăbușirea în sondaje a PSD
când se vor fi năruit
nenumărate structuri financiar-
economice.                 

●

Maria

Diana Popescu

SSe apropie alegerile
parlamentare, iar demagogii
şi mincinoşii de serviciu, de
la toate partidele, au trecut
la treabă. De la toamnă, ne
spun aceştia, fără jenă, fără
să le crape obrazul de
ruşine, s-ar putea să păşim
în bunăstare şi civilizaţie. 

Guvernul se va în-
griji nu să plătim taxe ca în
Europa, ci să fim plătiţi ca în
Europa. Fiecare român va
consuma lapte şi miere din
ograda proprie, mai mult,
clasa politică, extaziată de
propriile realizări, va deveni
brusc cointeresată de
nivelul de trai al cetăţenilor
şi va lucra legal cu zerourile.

Pînă una-alta,
ocupăm un loc de frunte la
capitolul fraude cu bani eu-
ropeni. Ne aflăm în topul
ţărilor care au deturnat cei
mai mulţi bani în 2011, în-
registrînd 225 de anchete în
derulare. Sigur, nu poporul
a fraudat. Preamăriţii
guvernanţi doar pentru
acest lucru s-au făcut utili
ţării.

Analiştii europeni
afirmă că România şi Bul-
garia pun la grea încercare
viitorul Europei. Probabil, au
vrut să spună că integrarea
cu politicile fiscale dracon-
ice de la Bruxelles au trimis
cele două ţări la cazne pe
scripetele capitalismului
barbar. Flacăra demagogică

a democraţiei a fost
aruncată într-un canal. Pînă
vom putea vorbi despre re-
dresare economică şi
socială, hai să trăiţi bine,
gogoriţă pentru neiniţiaţii
uşor de păcălit cu lozinci. 

Acea creştere
economică, trîmbiţată de
grămezile de activişti politici,
este în realitate o creştere
nejustificată a consumului
de bunuri din import, plătite
cu bani electronici, fabricaţi
din tastatură, bunuri
susţinute de un sistem de
subvenţii ilogice şi

discreţionare, care
încurajează, să zicem, con-
sumul de carne de porc din
Coreea, nu din producţia
internă. 

Nu-i normal să aibă
de lucru firmele de transpor-

turi ale acoliţilor şi să-i lase
în plata Domnului pe fer-
mierii români? Ei nu-şi per-
mit să cumpere tiruri, iar
porcii româneşti nu pot fi
uşor finanţaţi de băncile oc-
cidentale. 

În plus, porcii noştri
nu consumă petrol, aşa că
nu pot fi forţaţi să fie
dependenţi. Mai clar,
„creştere economică“ e ca şi
cum mi-aş tăia porcul din
ogradă şi l-aş vinde ca să
am bani, iar după aceea aş
constata că banii nu pot fi
mîncaţi şi nici nu mai sînt de
ajuns să cumpăr alt porc,
pentru că tocmai a crescut
inflaţia. 

Învîrtelile de pe
monitorul Băncii Naţionale
nu mai au sustenabilitate şi
stabilitate, cînd ţin de intere-
sele guvernatorului şi ale
clanurilor mafiote. Sau, la
fel, cum aş tăia copacul din
curte şi l-aş vinde toamna,
iar iarna aş sta în frig, fără
să mai am de unde
cumpăra, pentru că toţi
vecinii şi-au vîndut copacii,
aburiţi de „creşterea
economică“. 

Aşa că voi vota
atunci cînd, în loc de
„creştere economică“, se va

vorbi de creşterea nivelului
de trai, de crearea de locuri
de muncă, aducerea salari-
ilor la nivel european, con-
servarea resurselor şi
valorilor naţionale, pro-
gramele de asigurare a vi-
itorului copiilor noştri. 

Pînă atunci, merg în
Nordul Moldovei, unde bate
ora exactă a Ortodoxiei şi
Culturii Neamului Româ-
nesc, pînă nu îl vînd ăştia
de la Putere cu mînăstiri cu
tot.

Prea haotic, prin ur-
mare extrem de periculos
pentru umanitate, oferind
fiecărui individ atît cît să nu
moară, sistemul capitalist,
împiedicat în propriile iţe, va
dispărea în curînd, ca o
fantomă printre crucile
ţintirimului. Fie-i şi lui ţărîna
uşoară!

●
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