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„Eu nu sunt orgolios deloc. 

Dar dacă cineva mă calcă 

pe nojiţe, mi-aduc aminte 

ce-am fost.”

- Petre Țuțea
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„Lista lui Ponta” şi genocidul statistic„Lista lui Ponta” şi genocidul statistic

Cezar
A. Mihalache

DDacă Schindler a avut
doar o listă, „dr.” Victor Ponta
are în mod cert mult mai
multe… Câte una pentru
fiecare din cei 1,3 milioane de
români care trebuie
„eliminaţi”. Pentru că atâţia
cetățeni trebuie să dispară din
statistici pentru ca puterea să
asigure un verdict favorabil
complotiştilor juridici ai PSD.
Iar guvernul vrea să realizeze
în câteva săptămâni, până pe
24 august (deşi, la nivelul de
trădare la care se dedă, ar fi
trebuit să-şi impună ca termen
de execuție ziua de 23 au-
gust!), tot ceea ce Institutului
Naţional de Statistică (INS) i-
ar fi luat, oficial, cel puţin doi
ani.

Şi nu ar fi fost nimic
ridicol în toate acestea dacă
executivul ar fi demonstrat că
INS chiar a tras mâţa de
coadă de la recensământul
din 2011 încoace. Numai că,
în clipa în care Victor Ponta a
murmurat timid faptul că insti-
tutul chiar nu-şi poate termina
treaba mai devreme de anul
viitor, neavând la dispoziţie
„soft”-ul necesar însumării
rapide a datelor din fişele de
recenzare, să declari în
aceeaşi frază că executi-
vul poate finaliza un
minirecensământ este deja
penibil.

Desigur, varianta
„mini” a populaţiei se poate
croi rapid… Mai ales dacă în
procedura de recenzare PSD
se va ghida după „principiul”
educativ al coperţilor de mu-
cava din teza de doctorat.
Plagiatul. Da, atunci va fi posi-
bil! Chiar dacă pe la casele
oamenilor vor trebui trimiși, cu
pixul în mână (!), noii „garcea”
ai parcurilor comunitare. 

Milițienii comunitar-
maidanezi care ar trebui,
după gândurile unor miniştri,
să dea iama pe la porţile oa-
menilor. Nu pentru a „re-
cenza”, ar fi mult prea
complicat, ci pentru ca put-
erea să-și creze acoperirea
necesară procesului ulterior
de copy-paste. Căci, fiind evi-
dent că majorităţii „garciene” i-
ar trebui, la viteza individuală
de scriere a proceselor ver-
bale, cel puţin trei vieţi de re-
cenzor INS, datele vor trebui
preluate din surse mai con-
venabile. Fie de la Casa de
asigurări de sănătate, fie de la
Parchet, că nu degeaba s-au
confiscat dosare întregi de la
birourile autorităţii electorale,

fie chiar de la ministrul de in-
terne.

În fapt, abia acum gu-
vernul va da cu adevărat
măsura posibilităţilor sale de
fraudare. Abia acum PSD şi
PNL se vor putea răzbuna pe
aceia care, anterior, au furat
„mai mult” ca ei! Şi vor fi
destule ilegalităţi la nivelul
aparatului local pe care se
bazează executivul în proce-
sul de pseudorecenzare! Cel
puţin în sensul în care unii pri-
mari au anunţat deja că, dacă
tot trebuie să facă un
„minirecensământ”, măcar vor

profita pentru a mai strânge şi
alte informaţi. Cum ar fi, de
exemplu, cele de recenzare a
„comunitarilor”. Nu a localilor
de la „miliție”, ci a patrupede-
lor de prin casele oamenilor. 

Asta pentru a putea
impune noile impozite locale
pe coadă de Grivei.

Ce se va întâmpla în
cuprinsul avalanşei de
„procesări” cu protecţia
datelor personale? Cum se va
asigura guvernul, din fotoliile
de la Bucureşti, că trimişii
primăriilor, indiferent de haina
lor, vor păstra secretul datelor
recenzate? La aceste
întrebări premierul nu are
răspunsuri. Pentru că nu-l
interesează „detaliile”! Acum
are şansa de a-şi împlini pofta
ce-a „pontit”! Iar dacă CCR tot
nu i-a dat dezlegare la
recensământul de două zile,
acum își va putea face pro-
priul recensământ, personal şi
personalizat, pe mai multe…
săptămâni!

Cabinetul Ponta se
dedă astfel unui nou abuz,
dând de o parte o autoritate
competentă pentru a număra
cu mâinile primarilor (proprii)
datele de recenzare. Probabil,
pe principiul fostei pecingini
portocalii: cine nu numără
după pofta guvernului, nu va

primi nimic la rectificare. Şi ce
importanţă are faptul că multe
primării nu au nici măcar bani
pentru hârtie?! De vreme ce
e vorba oricum de un
recensământ atipic, se va
putea utiliza probabil orice
maculatură de scris. Căci im-
portant este doar rezultatul.

Or, în loc să fi săcâit
primăriile să-şi cheme de
urgenţă oamenii din concedii,
că doar este stare de necesi-
tate politică, nu?, în loc să fi
încropit un proces „a priori”
lipsit de credibilitate, guvernul
ar fi alocat mai bine bani INS -

ului pentru a achiziţiona, de
urgenţă, teribilul soft de
adunare pe „abac”-ul
cetăţeniei. Victor Ponta s-ar fi
expus însă unui risc capital:
nepredictibilitatea rezultatului.
Pentru că un plagiator ştie
foarte bine care este riscul să
încurci fiţuicile „de inspiraţie”.
Nu mai ştii ce iese! Mai ales
dacă te trezeşti cu datele de
pe vreo listă şterpelită de la
administraţia cimitirelor ori
morga centrală! Că, vorba
aceia, şi morţii se numără,
nu?!

P.S.:

În procesul de tocmire
şi întocmire a „listei lui Ponta”
s-ar putea să fi intervenit o
primă problemă. Biroul Elec-
toral Central şi-a suspendat
activitatea, inclusiv la nivel
local, până în clipa în care
CCR se va pronunţa! Or, sin-
gura contribuţie în sus-
pendarea românilor din
drepturile lor de vot ar putea
veni doar dinspre proiectul lui
Dan Şova, care îi vrea maziliţi
(electoral, desigur!) pe aceia
care, la referendum, aveau
actele expirate. Adică, vreo
600 000 de cetăţeni… 

●

România turmentatăRomânia turmentată

Al. 
Stănciulescu-Bârda

PParcă niciodată nu
a fost la noi o campanie
electorală atât de violentă în
limbaj. Cred că niciodată nu
s-au folosit atâtea injurii și
calomnii ca de data
aceasta. Cele două mari
grupări politice ale țării s-au
împroșcat cu acuzații dintre
cele mai murdare, ca la ușa
cortului. Au predominat cal-
ificative precum: ,,hoți”,
,,mincinoși”, ,,infractori”. 

Au fost auzite
amenințări, cum că în
situația în care  X va ieși
învingător, îl va băga în
pușcărie pe Y. Aceași
afirmație o făcea și Y de-
spre X. Nu intru în
amănunte, fiindcă îmi re-
spect prea mult cititorii și
bunul-simț. Amintesc doar
că personajele respective
se puneau într-o situație
foarte dificilă. Dacă
spuneau adevărul, însemna
că vor să instaureze o
dictatură, în care oamenii
politici să decidă ce hotărâri
urmează să dea instanțele
într-un caz sau altul; dacă
țara este, într-adevăr, un
stat de drept, numai
instanțele de judecată sunt
în măsură să stabilească
dacă cineva este hoț, in-
fractor, corupt etc. Așadar,
în această situație, „stima-
bilii” mințeau și ne
mințeau…

Această campanie a
depășit orice limită sub as-
pect moral. Din perspectiva
cetățeanului, ascultându-i,
te întrebai, în mod firesc,
cine altul ar fi mai în măsură
să-i cunoască pe acei
domni din fruntea țării decât
ei înșiși. Ani de zile ne-a
roșit obrazul, aflând de
atâtea hoții făcute de
românii mărunți peste
hotare, de atâtea infracțiuni.
Parcă am ajuns oaia neagră
a Europei! Măcar credeam
că avem conducători inte-
gri, corecți, cinstiți, patrioți și
înțelepți. În timpul cam-
paniei electorale o astfel de
convingere ne-a fost dată
peste cap. 

Afirmațiile mai mar-
ilor despre colegii lor, pro-
bele materiale aduse
împotriva celorlalți, tot felul
de afaceri și acte
infracționale scoase la
iveală cu acest prilej, ne-au

dezorientat profund. Nu-ți
venea să-ți crezi urechilor.
Fiecare a folosit toate
informațiile de care a dis-
pus, pentru a demonstra
vinovăția celuilalt în fața
legii.

Mi-ar fi plăcut o
campanie civilizată,
susținută de oameni cu
maniere elegante, cu dis-
cursuri mobilizatoare de en-
ergii, cu idei care să redea
speranța neamului de mai
bine. Mi-aș fi dorit să fiu pus
în situația de a vota
plângând, fiindcă nu pot 
să-i votez pe amândoi
candidații, ci doar pe unu!

Referendumul a tre-
cut. Indiferent de rezultatul
lui, oamenii aceia, care au
făcut spectacol pentru o
țară și pentru o lume
întreagă în campania
electorală, își vor relua tre-
aba la cârma țării. Vor con-
tinua să facă legi pentru noi,
vor continua să ne învețe,
să ne certe, să ne
pedepsească, să conducă
țara. Aceiași oameni vor
reprezenta țara în
străinătate, vor sta la masă
cu marii conducători ai lumii
de azi…. Vor mai avea ei
credibilitate?  Vor mai putea
să găsească resursele
necesare ca să ,,se pupe”
în fața lumii, ca să se vadă
că s-au împăcat și că vor să
meargă alături mai de-
parte? Vor mai putea să co-
laboreze unul cu altul,
omenește, dar și
instituțional?

O veche vorbă
înțeleaptă spune:
,,Tratează-ți prietenul, ca și
cum mâine ți-ar fi dușman;
tratează-ți dușmanul, ca și
cum mâine ți-ar fi prieten!”.

Cu gustul amar de a
fi fost pus în situația de a
alege dintre două rele răul
cel mai mic, fiindcă a treia
posibilitate nu există, cu
dezgustul de a fi jucat fără
să vreau rolul ,,cetățeanului
turmentat” alături de alte
milioane de români, mă rog
la Dumnezeu să ne ierte și
să ne dea sănătate, fiindcă
boala e gravă!

●



Firea românilor 3

Lipsa libertăţii de decizie…Lipsa libertăţii de decizie…

Maria
Cobianu-Băcanu

LLa un studiu atent al
evoluţiei relaţiilor interetnice
româno-maghiare din ultima
perioadă, orice analist
avizat observă o traiectorie
defavorabilă românilor, a
cărei sorginte se află în mult
prea multele favoruri, con-
cesii şi privilegii oferite
UDMR-ului, de către gu-
vernarea Băsescu-Boc aliat
permanent la guvernare,
pentru a-l menţine nemeritat
la putere. Starea de mult
prea bine pe care şi-au
însuşit-o cu prisosinţă
maghiarii, i-a condus, in-
evitabil, la convingerea că ei
pot face orice, că nu-i trage
nimeni la răspundere sau n-
au cui să dea socoteală, că
pot cere orice şi li se va da,
întrucât de ei depinde con-
servarea la putere a unui
guvern de neprofesionişti,
inculţi, corupţi, fără simţ
naţional şi patriotic. Iar în
umbra unui guvern aşa de
lipsit de verticalitate şi inca-
pabil, ei, maghiarii, îşi
desfăşoară în linişte
proiectele aberante de au-
tonomie şi de creare a unei
enclave maghiaro-ungare în
inima României, cu trăsături
şi structuri medievale, la în-
ceputul secolului întâi al
mileniului al treilea.

De ce o numesc
enclavă maghiaro-ungară?
Pentru că la realizarea ei, 
o contribuţie tot mai
consistentă o au şi
oficialităţile ungare, Primul
Ministru, Victor Orban,
Preşedintele Parlamentului
ungar, Laszlo Kover, şi orice
demnitar ungar care trece
prin România. Şi ajunşi  aici,
trebuie să facem o pre-
cizare, anume, aceea, că
ţara noastră a devenit un
pământ al tuturor ungurilor,
de la oficialii înalţi, despre a
căror vizită nu mai auzim că
se face prin Serviciul de
Protocol al Ministerului de
Externe, până la membrii
unor grupuri extremiste,
persoane „nongrata”, mem-
bri ai unor fundaţii, care vin
cu o singură misiune: 
de propagandişti ai
naţionalismului şovin ungar,
să-şi exprime, fără nici o
ruşine, ideologia hungaristă
a poporului „originar”, „a
superiorităţii istorice” a prim-
ilor veniţi şi întemeietori de
stat, mistificând, negând şi
eludând voit istoria poporu-
lui român, ce se pierde în
negura vremilor. 

Pe lângă aceasta,
unii dintre ei incită la ură,
şovinism, acţiuni de protest,
mai ales, prin presa
maghiară extremistă, pe
care autorităţile ungare şi
maghiare o susţin cu
vigoare, iar cele române nu

o sancţionează, în niciun fel,
în numele legii.

Dar cel mai evident
eveniment ce a trădat infat-
uarea, orgoliul nemăsurat şi
lipsa de respect elementar
pentru statul român a fost
îndârjirea şi obrăznicia cu
care Parlamentul Ungar şi
oficialităţile locale din Cov-
asna şi Harghita au sfidat
decizia Guvernului Român
de a nu permite reînhu-
marea, la Odorheiul Secui-
esc, a antisemitului Nyiro
Jozsef, un instigator la
război, incitator la asasinate
în masă, implicat în crimele
cele mai abjecte împotriva
evreilor din Ungaria, dar şi
în crimele împotriva
românilor din Mănăştur,
Între Ape, în comunele
Floreşti, Someşeni, şi altele.

Scrisoarea deschisă
a Formului Civic al
Românilor din Covasna,
Harghita şi Mureş adresată
D-lui Ministru de Externe,
Andrei Marga, menţiona,
într-o formă extrem de clară
ca, „în această calitate, să
facă toate demersurile pen-
tru a opri ingerinţele în viaţa
politică internă a României
şi să solicite autorităţilor Re-
publicii Ungaria să nu cola-
boreze cu organizaţiile
extremiştilor maghiari din
aşa-zisul „Ținut Secuiesc”,
să limiteze intenţiile de man-
ifestare ale unor acţiuni de
esenţă antidemocratică

doar în spaţiul naţional
ungar şi să nu implice în
aceste demersuri şi Româ-
nia”. Deşi motivaţia refuzu-
lui guvernului de a accepta
reînhumarea era cât se
poate de normală şi
pertinentă, autorităţile locale
ale judeţului Harghita nu au
ţinut seama de ea şi a doua
zi, de ziua Rusaliilor, ungurii
veniţi din Ungaria, în frunte
cu Laszlo Kover,
Preşedintele Parlamentului
Ungar, şi maghiarii din zonă
au celebrat religios înhu-
marea lui Nyro Jozsef, fără
autorizarea guvernului
român. Cum? Cu autorizaţii
de înhumare false, cu
mânuirea unei urne goale,
cu care au fost prinşi la con-
trolul vămii sau, după unii
chiar mai multe urne, pentru
a crea diversiune, după
cum, după alţii, circula
zvonul potrivit căruia
cenuşa lui Nyiro este deja în
România sau că urna era la
Budapesta”. 

S-a acţionat cu un
întreg sistem de tertipuri, cu
care ştiu întotdeauna
oficialităţile ungare să înşele
autorităţile române, lipsite
de fermitate! Deci, totul s-a
petrecut sub semnul minci-
unii şi al fraudei.

Ministrul justiţiei,
Titus Corlăţean, a avut o
intervenţie în care a pus
problema demnităţii
naţionale. “Este un act de

demnitate românească
acela ca la nivelul statului
român şi al instituţiilor lui, 
la nivel guvernamental şi
politic şi la nivelul
administraţiilor locale, statul
român să nu accepte ca
cineva să se joace cu dem-
nitatea românilor şi a statu-
lui român. 

Faptul că România
a spus foarte clar că resp-
inge această formă de
revenire, pe pământul româ-
nesc, la nişte simboluri hor-
thyste, de extremă dreaptă,
antiromâneşti şi antisemite
este o poziţie corectă. (…)
Nu dorim să transformăm
România într-un cuib de
pelerinaj pentru extremisme
pe care le dorim uitate şi în-
gropate. România are alte
priorităţi şi cetăţenii
României – români,
maghiari şi alte etnii – au cu
totul şi cu totul alte priorităţi
decât redeşteptarea ex-
tremismelor. Vom încerca
să blocăm această
chestiune“, a spus
Corlăţean.

În realitate, înhu-
marea lui Laszlo Nyro nu a
fost blocată şi nici Laszlo
Kover nu a fost sancţionat
ca „persona non grata”, cum
s-a propus. O altă cedare şi
lipsă de fermitate a
românilor!

●

Preşedintele, cuprul şi aurul!Preşedintele, cuprul şi aurul!

Aurel
Brumă

MMare şi tembelă
bulibăşeală la marginea Eu-
ropei, în ţinutul mioritic din
care s-a ridicat mai an Bădica
Traian, europarlamentara
Eba – nici o legătură cu Elba
(insulă sau fostă fabrică de
produs , între altele şi baterii)
şi alţi eroi naţionali care vor
ajunge iluştri prin anonimat,
deci folclorici. Folclorici vor
rămâne şi băieţii de la USL
care, coborâţi din triumful
aparent sigur al prezenţei
copleşitoare a românilor la
vot, o dau acum cotită, nea-
mul nostru de 22 de milioane
(că nimeni nu ne-a mai
numărat, boabă cu boabă în
risipa asta de libertate euro-
atlantică) fiind scurtat nu-
meric pe patul procustian al
interesului de coaliţie.

Dintr-un jilţ de guru
supradimensional mai apare
şi academica Pippidi care
explică că ăi 7,5 milioane de
l-au supărat la vot pe sus-
pendatul ar fi, vezi Doamne,
sărăcimea care suge din
bugetul patriei (pensionari,
funcţionari şi ce-or mai fi),
restul până la 22 de milioane

ducând-o bine merci ca
pătură de mijloc, de unde şi
concluzia că stăm bine pe
economie de avem atâţia
multimiliardari. Mai zice
doamna politolog că a votat
NU, asta aşa, ca să se ştie că
este imparţială şi clară cum
bănuţul dintr-un ou fără
şanse de ecloziune, deci
dânsa face parte din elita per-
soanelor fizice plătite valutar
după desenul einsteinian al
coafurii.

Emoţionat în
zbaterea pleoapei, lăcrimos
în devotamentul său
supracivic, Traian Băsescu
anunţă, normal, revenirea pe
funcţie, uşurat de spaima
destituirii şi mai ales, cum
clar a dăltuit în cuvinte, că are
şansa de a declara (pentru
cei la care avea de bătut
şaua) că musai trebuie să ne
apucăm de treabă, muncă,
rabota, work şi mai ales de
minerit la cupru şi aur! Păi,
cum parlamentul bunicii, de
se amestecă la cel mai înalt
nivel, semantica: lovitură de
stat, democraţie, constituţie,
cupru şi aur? Şi brusc m-am
luminat, cum viziunea fostei
flote pe care chinezii sosiţi la
Constanţa nu au nici o şansă
s-o vadă fiindcă nu există, că
la Roşia Montană fesul
prezidenţial, uşor găurit de

cianura interesului personal
sau de grup, acoperă cifrul
ilustrului nostru posibil de-
ponent pentru o pensie
individuală cu lactaţie
valutară de te doare mintea.
Sau, mea culpa, şi-mi retrag
mizeriile debitate mai anţărţ,
Traian Băsescu citeşte zilnic
şi diurn „Naţiunea” şi a aflat
că există tehnologii de prelu-
crare a minereului aurifer fără
utilizarea cianurilor, ba şi cu
un randament de se sparie
gândul, celor 17 tone de aur
adăugându-li-se, anual, alte
importante substanţe plus
locuri de muncă, restaurare
de climat socio-economic,
etc, etc. Clar cum clarul că
preşedintele se pune de-a
curmezişul şmecherilor ălora
de la Gold Corporation, in-
diferent de ce ştiu ei c-au
văzut direct din satelit şi că,
pe ultima sută de metri de
mandat vrea să fie realmente
un preşedinte al intereselor
naţionale, dincolo de peri-
colele federative din vulcanii
noroioşi ai minţii nu ştiu cui! 

Şi, la urma urmelor,
albă sau neagră, ce dacă
bădica se preocupă intens de
minerit? Îşi face reconversia
profesională pentru peste un
an, când ăia 7,5 milioane vor
avea dreptul democratic de
a-l scrie cu dragoste şi re-

spect pe toacă.
Că preşedintele încă

suspendat la momentul
scrierii acestor micuţe rânduri
se va comporta în continuare
ca un „primar de ţară” (cum
îndrăznea să scrie un nu ştiu
care indezirabil), cu nefrică
de altceva decât de inspecţia
de la Centru (pe unde o fi
Centrul domnului Băsescu?)
asta este o altă chestie care,
producând abureală, nu se
informează decât peste 50 de
ani.

Dar cea mai
simpatică parşivenie la care
s-au apretat cu ghiotura cam
toţi actorii acestui bâlci al ref-
erendumului a fost jocul
jurămintelor. Băsescu a jurat
că se retrage demn şi cu doi
centimetri deasupra propriei
staturi epopeice dacă, la
sfârşitul votării, tabăra celor
cu DA va depăşi cu un singur
vot tabăra celor cu NU. Şi NU
se retrage, că n-a fost un sin-
gur vot deasupra ci doar ni;te
nenorocite de milioane! An-
tonescu, care a promis că…
decide că NU, încă nu e
cazul, se mai poate schimba
macazul,  X,Y,Z şi NU, adică
DA, rămân la hotarele
democraţiei române, s-o
apere de ăilalţi. Şi mă întorc
şi spun, repetând corul
bătrânilor, că tocmai ăştia de

se cred politicieni de n-ai aer,
tocmai ei sunt o reală lovitură
de stat, un pericol pentru
şansa României de a se
restaura în demnitate, echili-
bru şi respect pentru fiecare
component al său. Atâta timp
cât nu se va opune castei
politice actuale o grupare, un
curent care să reprezinte
România pentru Români,
vom avea sunet de clopot
scufundat în oceanul intere-
selor exogene ţării.

Personal şi împreună
cu alte cunoştinţe europene
(Angela, Manuel, Viktor) mă
bucur enorm de posibila
revenire a suspendatului la
Cotroceni, mai ales în
condiţiile în care, după „băile
de mulţime” printre cei
aproape 14 milioane de
susţinători prin absenţă, (cal-
cul aritmetic al celor care nu
s-au prezentat la urne),
omeneşte ar fi să facă şi
sărmanul om un duş.
Urmează, până la referendu-
mul din noiembrie – aşa ar
trebui asumate „parla-
mentarele”, noi runde de dat
la gioale. Circ avem dar, cu
seceta ştiută, pâinea o să
cam lipsească.

●



4 Tichia de politician

Circul de varăCircul de vară

Ion
Măldărescu

ÎÎntreg circul electoral
românesc a debutat la în-
ceput de an şi de atunci o
ţine tot aşa, pe cheltuiala
poporului. Recent, „Radio
şanţ” anunţase o „lovitură de
stat”, pusă la cale, zice-se,
de Parlamentul României.
„Curat murdar!…” Pe fondul
lunii lui cuptor şi ignorându-
se problemele sociale ma-
jore, din cealaltă ogradă –
nu mai puţin bogată în
orătănii tocmai bune de
grădina „Zoo” a naţiunii -,
surlele şi trâmbiţele au
provocat o hărmălaie
continuă şi de nedescris.
Uite-aşa, găştile de uzurpa-
tori ai Neamului au ţinut
poporul mereu ocupat, au
aprins scandaluri, oferindu-
le tot ei soluţii… de ochii
lumii, desigur.

De bună credinţă,
cetăţeanul român acordă în-
credere celor pe care i-a
ales să-i reprezinte intere-
sele şi se străduieşte să-şi
achite de obligaţiile pe care
– oficial şi „democratic” – le
are faţă de stat. Ca „reci-
procitate”, unica preocupare
a statului minimal – rezultat
al triumfului capitalismului
asupra socialismului vetust –
este colectarea eficientă şi
profitabilă a taxelor şi im-
pozitelelor, pe care le
majorează până la nivel
letal. Prin instrumentele-
invenţii-capcană ale  unei
originale „democraţii” post-
decembriste, statul nu a
oferit nimic din lozincile
emise, promise şi afişate pe
toate gardurile de către
reprezentanţii întregului „cur-
cubeu” politic. 

Au înrobit poporul
menţinându-l doar la limita
supravieţuirii doar cu
„pâinea şi circul” societăţii de
consum: societate civilă,
protecţie socială, educaţie,
sănătate, privatizare, liber-
alizare, reformă, partener-
iat… etc..

Strategia impunerii
progresive a unor condiţii so-
ciale şi financiare virulente şi
agresive, necunoscute la noi
până în ’90, a permis
crearea haosului economic
şi diminuarea siguranţei so-
ciale a individului: imigraţie
şi emigraţie în valuri, salarii
din care nu mai poate 
fi asigurată existenţa indi-
vidului şi a familiei, şomaj,
corupția devenită între timp
omniprezentă în toată
administrația publică şi în
instituţiile statului, agresivi-
tatea verbală, stradală, etc. 

Pentru comparaţie,
câteva date relevante,
asupra „Stării Naţiunii”:

1989:

- Stat suveran;
- populaţia: 22,8 milioane
locuitori;
- 8 milioane locuri de muncă;
- datoria externă „zero” şi
creanţe de recuperat;

2012:

- Stat cu suveranitate
atrofiată aflat sub ocupaţie
evident militară americano-
israeliană;
- cetăţenii României, robi ai
F.M.I., B.M. şi ai altor organ-
isme-asasin economice; 
– populaţia: cca. 18-19 mil-
ioane locuitori (număr incert,
rezultatul din ultimul
recensământ nefiind decât
parţial accesibil);
- 4,2 milioane locuri de
muncă;
- datorie externă cca 160
miliarde euro (din care, da-
toria statului – 50 miliarde
euro).

Cum spuneam, su-
veranitatea statului a fost
grav ciuntită, dacă nu chiar
total anulată. Interesele
naționale nu se mai decid în
România, ci la „Înalta
Poartă” a vremii noastre,
Statele Unite ale Europei
(U.E.) – un fel de U.R.S.S. în
versiune actualizată şi
compatibilă cu instaurarea
New World Order. Prob-
lemele reale ale naţiunii 
au fost abandonate, lupta
pentru supremaţia frâielor
fiind prioritară. „Divide et im-
pera” este cât se poate de
actual, fracturarea societăţii
româneşti, pe multiple pla-
nuri, fiind mai acută decât
oricând. Profitorii s-au
adresat poporului român
într-un limbaj primitiv şi/sau
adecvat handicapaţilor
mintali, politicienii noştri (unii
dintre ei având „calitatea”
menţionată) au mizat pe
reacţiile la fel de infantile ale
populaţiei. Recurgându-se la
„emoţional”, noii Caţavenci
au găsit calea de a ne pene-
tra subconstientul şi a im-
planta ideile convenabile lor.

Din păcate, în bună
măsură au şi reuşit. Oamenii
au fost dirijaţi să se
complacă în starea de sub-
mediocritate şi crearea sen-
timentului auto-vinovăţiei
pentru toate lipsurile tele-
controlate, provocate de „cir-
carii” zilei.

Ne place sau nu, re-
alitatea nu poate fi negată:
opt milioane şi jumătate de
cetăţeni români, deci
aproape jumătate din
populaţia actuală a ţării a
votat pentru demiterea
preşedintelui suspendat. Vi
se pare un număr insignifi-
ant? Un important segment
ai cetăţenilor României (ma-
joritatea de etnie maghiară),

a dat curs inacceptabilei
gafe diplomatice a premieru-
lui maghiar, Viktor Orban, de
a nu se prezenta la vot. În
fapt, gestul a fost o sfidare a
regulilor diplomaţiei şi a
relaţiilor inter-statale, ba
chiar o manifestare a com-
plexului de superioritate,
mergând pe mâna „benefi-
ciarului”. Mai este nevoie de
o dovadă suplimentară pen-
tru a dovedi amestecul inac-
ceptabil al Budapestei în
controlul vieţii politice
româneşti? Ingerinţa a avut

efect nu doar asupra ghe-
tourilor etnice din unele zone
ale Transilvaniei, ci, indirect,
asupra al întregii Ţări. 

Oare cu ce monedă
a plătit „suspendatul” spri-
jinul lui Orban, că doar nu
pentru ochii „s-clipitori” ai ti-
monierului s-a produs spri-
jinul liderului maghiar, sosit
special pe pământul româ-
nesc? Este o certitudine că
obrăznicia „Made in Hun-
gary” depăşeşte orice
uzanţe diplomatice, iar
(ne)Uniunea Europeană n-
aude, nu vede. Guvernul
României a fost „beştelit”, nu
cu mult timp în urmă de
către Preşedintele Parla-
mentului Ungariei, Kover
Laszlo, într-un mod inadmis-
ibil: „Guvernul României
este neprietenos, necivilizat
şi barbar…” Aşa ne trebuie!

Nu am auzit nici un
fel de reacţie concretă,
eficientă din partea celor
îndreptăţiţi să demareze
măsura de declarare ca
„persona non grata” a tuturor
celor care încalcă dreptul
internaţional şi insultă
naţiunea Română, fie ei
cine-or fi la ei acasă. 

Până şi printre mai
marii „Înaltei Porţi” de la
Bruxelles s-au găsit câţiva
dispuşi să dea „indicaţii
preţioase”, oferindu-mi prile-
jul să meditez la zicerile
mereu actuale ale
Luceafărului din debaraua
lui HoRoPa: „Cum nu vii tu,
Ţepeş Doamne, ca punând
mâna pe ei,/ Să-i împarţi în
două cete: în smintiţi şi în
mişei,/ Şi în două temniţi
large cu de-a sila să-i aduni,/

Să dai foc la
puşcărie şi la casa de neb-
uni!”.

O confirmare a celor
relatate anterior: „Referen-
dumul de duminică are două
rezultate. Primul, cel evident,
se referă la Traian Băsescu
şi este incert. Al doilea, cel
mai puţin evident, se referă
faptul că România nu mai
este condusă de la
Bucureşti. Premierul ungar,
Viktor Orban a devenit per-
soana-cheie în politica
românească şi pare a deţine

controlul asupra votului unui
număr impresionant de
cetăţeni români, notează
postul de radio Vocea
Rusiei, într-un comentariu
privind rezultatele referendu-
mului din România privind
demiterea preşedintelui Tra-
ian Băsescu.”  (Adevărul.ro)

„O explicaţie
alternativă şi mult mai
credibilă este că Viktor
Orban a obţinut de la Traian
Băsescu nişte promisiuni
atât de importante, încât lid-
erul maghiar a considerat
necesar să-i ofere tot spri-
jinul posibil. Cine nu crede în
posibilitatea unui asemenea
aranjament cinic, ar trebui
să-şi amintească întreaga
biografie politică a U.D.M.R.
care întotdeauna s-a ghidat
după principii extrem de
pragmatice în relaţie cu
politicienii de la Bucureşti şi
a sprijinit orice putere
politică dispusă să ofere
„ceva în schimb”.

Chiar dacă a creat
controverse, nici părerea
prof. univ. dr. Ion Coja nu
poate fi ignorată: „Indiferent
de rezultatul referendumului,
Parlamentul trebuie să
decidă refacerea listelor
electorale. Aceste liste au
fost întocmite cu ani în urmă
și, după cum zic unii, cuprind
numele multor persoane de-
cedate. Acest lucru trebuie
verificat: cât este de mare
numărul persoanelor al căror
nume nu trebuia să mai fig-
ureze pe listele electorale? 

După refacerea
acestor liste se poate valida
sau invalida și referendumul,
raportând numărul celor

care s-au prezentat la vot la
numărul real al celor cu
drept de vot. Parlamentul
trebuie să intervină!” (30 iulie
2012)

Precum în fabulele
lui Gr. Alexandrescu,
Constituţia României şi
legislaţia statului român
sunt, făcute doar „pentru
căţei, nu şi pentru dulăi!”,
adică pentru „prostime”, nu
şi pentru ciocoii, baronii,
mogulii, talibanii şi celelalte
bipede umanoide din
„Grădina Zoo” a României. 

Am intrat în postul
Sfintei Mării, cu… pălăria ei
cu tot şi nu mai este decât
un bob zăbavă pân-la
toamnă. Nici n-am avut
vreme să ne tragem sufletul
că începe alt circ, „Alţi bani,
altă distracţie!”, iar la „ori-
zont” nu se arată nici o
speranţă, nici un OM care să
reprezinte Ţara. Întreb şi eu
pe mai marii neluminaţi ai
Neamului Românesc: pre-
cum „cetăţeanul turmentat”
al lui Nenea Iancu „Eu, care
va să zică…, cu cine-o să
votez?”

După perioada de
acalmie impusă de scan-
dalul „gripelor” criminale
„fabricate” în anii trecuţi, o
trompetă solitară anunţă,
deocamdatădiscret, apariţia
unei noi tulpini virale, adică
o nouă „aviară”: „O echipă
de cercetători raportează că
au descoperit pe o porţiune
de coastă din regiunea New
England, 162 de pui de focă
ucişi de o nouă tulpină
virală.” Analizele ar fi indicat
că virusul iniţial deşi
aparţinea tipului gripei
aviare, a dobândit abilitatea
de a se răspândi la foci. 

După afirmaţiile
experţilor, păsările de apă
sunt purtătoare de virusuri
gripale şi, în urma analizelor
efectuate, s-a descoperit o
tulpină virală nouă,
aparţinând unui subtip denu-
mit H3N8 cunoscut încă din
anul 1960. H1N1 a murit!
Trăiască H3N8!”. 

Se aşteaptă ca în
luna septembrie să
izbucnească o noua epi-
demie virală. „Toate-s vechi
şi nouă, toate…”: odată cu
toamna, marile concerne far-
maceutice şi-au planificat
creşterea profiturilor. Cum s-
o fi chemând vaccinul? Au
omis să ne anunţe, dar mai
este vreme.

Mă mănâncă
palmele şi tare mă simt ten-
tat să pun mâna pe măturoi
– precum în reconstituirea lui
Caragiale – şi să exersez
„democraţia” aplicată. Ar fi o
soluţie!… riscantă, ce-i
drept.

●



Ghimpele Națiunii

A cincea putere… în stat!A cincea putere… în stat!

Cezar 
A. Mihalache

AAr putea fi o nouă
„putere” în stat. Sau măcar o
instituţie… Şi asta nu graţie
eforturilor lui directe, deşi
este evident că s-a străduit
din plin să împingă lucrurile
spre o anumită direcţie, inclu-
siv prin folosirea unor
însemne oficiale ca mesaje
electorale și apoi populiste,
ci, pentru simplul fapt că şi
preşedintele interimar şi pre-
mierul „copy-paste” i-au dat
tot concursul. Dar cel mai
desăvârşit în felul naiv de a
ridica garajul lui Traian
Băsescu la nivelul de
importanță persuasivă la care
s-a ajuns, „curticica” de-
venind un fel de „mecca” a
presei, a fost ex-ministrul
Ioan Rus.

Astfel, dacă relevanța
și importanţa garajului pentru
media a fost construită pas
cu pas graţie fiecărei păreri
emise de la tribuna Cotroce-
nilor de către Crin Antonescu,
președintele-interimar găsind
de cuviinţă să dea câte o
replică oficială de la înalta
tribună oricărei ironii sau
aserţiuni venite dinspre gara-
jul suspendatului, Ioan Rus a
a oficializat importanţa… în
stat a incintei suspendatului
prin asumarea unei demisii în

urma presiunilor venite chiar
dinspre locul cu pricina.

Desigur, fără aportul
premierului şi al preşedintelui
interimar, care au intrat în
jocul reproşurilor returnate,
nu s-ar fi ajuns aici. 

Or, dacă pentru pre-
mierul „copy-paste” poate ex-
ista o scuză, penibilul în care
a căzut Crin Antonescu a
atins și dimensiunile grotes-
cului, amândoi întrecându-se
în a-i reproşa suspendatului
exact ceea ce acesta aştepta
să i se impute pentru a-şi
putea duce calamburul mai
departe! Adică presupusele
presiuni, influenţe, intruziuni
şi jocuri de culise pe care
încă le înnoadă din garajul
lipsit de liniile telefonice…
speciale. Fără cei doi nu am
a fi ajuns în situaţia în care,
fără excepţie, declaraţiile din
curtea-garaj ajung să capete
o poleială de maximă și
imediată importanţă pentru
țară. Cu tot cu teatralitatea
unei butaforii prost regizate în
care, în vreme ce se aprind
proiectoarele camerelor de
filmat, se trag alene porțile
garajului pentru a dezvălui o
tribună mai importantă chiar
decât cele de la Guvern şi
Paltul Cotroceni.

În tot acest film al ridi-
colului, raportul de forţe în ro-
cada declaraţiilor pare să fie
tot mai evident în favoarea tri-
bunei din garaj, locatarul de

acolo nemaifiind de mult în
situația de a răspunde el
întrebărilor venite dinspre
Crin Antonescu ori Victor
Ponta, ci, mai degrabă, a de-
venit conducătorul ostilităților.

Traian Băsescu s-a
insinuat în acel rol de
„jucător” în care pare a se
simţi bine şi în biroul de la
Cotroceni, dar şi într-un garaj.
Şi chiar dacă garajul a de-
venit, între timp, „gărăjel”, iar
curtea „curticică”, în încer-
carea lui Crin Antonescu de a
diminua importanța pe care a
căpătat-o tribuna lui Traian
Băsescu, incinta suspendat-
ului ocupă încă primul loc pe
agenda de preocupări zilnice
a preşedintelui interimar al
României.

Şi de parcă „scena”
nu era suficient de
aglomerată cu doi
„preşedinţi”, în jocul replicilor
pentru mulţimile spectatoare
şi telespectatoare a mai fost
introdusă o piesă. Insinuarea
a venit tot dinspre Traian
Băsescu şi tot pentru a duce
discuţiile despre Stat şi
instituţiile statului în direcţia
dorită. Acea a decredibilizării.

El a fost cel care s-a
dus primul în hala televiziunii
OTV, ţinându-i, manipulator,
isonul lui Dan Diaconescu în
eticheta acestuia de „viitor
preşedinte”, al treilea per-
sonaj în calamburul unui in-
terimar, al unui suspendat şi

al unei naţiuni spectatoare,
prezenţa ulterioară şi a lui
Crin Antonescu în aceaşi
hală fiind de natură să-l pună
şi mai bine în evidenţă pe D.
D. în postura pe care a adop-
tat-o. Un rol confirmat şi de
premier prin „ironia” vizând
eliminarea Elodiei din listele
permanente…

În acest fel, tot acest
circ nu face decât să
servească teoriilor pe care ni
le-a servit Traian Băsescu
despre Statul Român şi
instituţiile sale nereformate. 

Nu fac decât să con-
firme degringolada şi haosul
din instituţiile publice, lipsa 
de responsabilitate a
funcţionarilor, laşitatea şi frica
de a-şi asuma anumite
răspunderi de capii acestor
instituții, demonstrând în cele
din urmă acel adevăr cinic pe
care ni l-a aruncat Traian
Băsescu în ochi cu mult timp
în urmă. 

Faptul că instituţiile
statului nu au habar care le
sunt limitele (ba, adesea, nici
măcar nu-şi cunosc rolurile!),
îşi aruncă „pisica”, în clipa în
care trebuie să dea măsura
responsabilităţii lor, dintr-o
curte în alta, cum a fost în
cazul stabilirii instituţiei care
ar fi trebuit să aibă evidența
populaţiei ţării, iar adesea se
timorează reciproc prin pre-
siuni fără perdele, în aceeaşi
tentativă de a fenta

asumarea unor răspunderi di-
recte.

Astfel, din poarta
garajului, cu privirea ironic-
sfredelitoare, Traian Băsescu
reuşeşte să manipuleze în
continuare, graţie şi felului în
care evoluează actorii politici
în amatorismul lor depăşit
doar de măsura orgoliilor şi
frustărilor, îndreptând lu-
crurile în direcţia pe care şi-a
propus-o: dovedirea
ineficienţei instituţiilor statului
şi, probabil, a statului în sine.

Aici este adevăratul
pericol care pândeşte din inc-
inta suspendatului. Şi culmea
este că, despovorat de
răspunderile de şef de stat,
adică acelea care i-au erodat
procentele de încredere
populară, reuşește să acu-
muleze acum procent după
procent. Acum când, toţi
ceilalţi, sunt fie mult prea
prinşi pentru a-şi hrăni orgoli-
ile puerile, fie pentru a plăti
diverse poliţe „restante. Aşa
cum este cazul preşedintelui-
interimar care, vrând să-i dea
o lecţie ex-liberalului
„trădător” Teodor Meleşcanu,
decredibilează SIE, aruncând
în spatele instituţiei, prin
insinuări fără perdea,
vinovăţii nedovedite…

●

Ion
Coja

ÎÎn primăvara lui
1989, Nicolae Ceauşescu a
anunţat că România şi-a
încheiat plata datoriei şi nu
mai este nimănui datoare
Mai mult, Ceauşescu a
făcut să se voteze o lege
prin care i se interzicea gu-
vernului român să mai
apeleze la credite străine,
să se îndatoreze, aşadar. 

Totul având drept
scop să ferească ţara, în vi-
itor, de riscurile pe care cu
atâtea sacrificii le-a înfruntat
în anii ’80, anii atât de
cumpliţi pentru noi toţi, când
Ceauşescu, somat de cred-
itori, a angajat societatea
românească în cursa con-
tracronometru de plată a
datoriilor. Mi-aduc bine am-
inte de tonul cu care “Eu-
ropa liberă” a comentat, la
început, această situaţie : ni
se prevedea un faliment
total, falimentul unor
neputincioşi, al unor
prăpădiţi care au contractat,
cu inconştienţă, datorii
peste puterile lor de a le re-
turna! Iar faptul că paralel cu
plata datoriilor se continuau
giganticele investiţii –
canale de navigaţie,

centrală atomică, metrou,
noul centru civic, hidrocen-
trale, etc. – părea dovada
certă a nebuniei megalo-
mane a lui Ceauşescu şi a
laşităţii noastre că îl
suportăm!

Prin anii ’87 – ’88,
tonul “Europei Libere” a de-
venit altul: i se reproşa
acum lui Ceauşescu nu in-
capacitatea economiei
româneşti de a-şi plăti chel-
tuielile, ci i se reproşa însuşi
faptul că ne plătim datoriile,
căci aceasta ar fi fost o
mare prostie, zicea alde d-l
Orăscu, doar toate celelalte
ţări trăiesc bine mersi fără
să-şi achite creditele prim-
ite, ci numai dobânzile.

Am constatat astfel,
cu mare uimire, că, în loc să
fie apreciată ca un act de
corectitudine, plata datoriilor
înfuria anumite persoane
sau instituţii, stârnea co-
mentariile cele mai înveni-
nate. Ca persoană care am
fost crescut în teama de a
nu rămâne cuiva dator, n-
am prea înţeles, la început,
această ciudată atitudine. 

Mai apoi, cugetând
oareşicât, am înţeles un
adevăr simplu despre cei
care trăiesc din a-i împru-
muta pe alţii, despre cei
care trăiesc din câştigul ast-
fel realizat, adică cămătarii :

bancherii te împrumută nu
ca să le restitui cât mai re-
pede banii, ci ca să le rămâi
la nesfârşit dator, plătindu-le
cu regularitate numai
dobânzile.

Drept care mă întreb
cu maximă ingenuitate : ce
s-ar întâmpla cu finanţele
mondiale dacă toate ţările ar
proceda cum a procedat
România în primăvara anu-
lui 1989? Să ne imaginăm
că toţi datornicii şi-ar plăti
datoriile şi ar hotărî, prin
lege, să nu mai facă alte da-
torii! În ce s-ar transforma
sumele imense ce s-ar
aduna astfel în depozitele
băncilor dacă nimeni nu va
mai apela la bănci, să se
împrumute ! În ce altceva
decât în mari grămezi de
hârtie i-nu-tilă?! Cu alte cu-
vinte, România devenise, în
primăvara anului 1989, o
mare primejdie pentru
finanţele mondiale, pentru
cei dedulciţi la traiul din
camătă, trai nemuncit!
Primejdia constând în put-
erea exemplului, a forţei de
contagiune pe care ar fi
putut-o avea “modelul româ-
nesc”!

Mi-am dat seama de
asta şi din înverşunarea
deplasată cu care, pe
atunci, “Europa liberă” și
“Vocea Americii” aveau să

comenteze momentul
eliberării României de po-
vara datoriilor externe. Ni-
meni, în Occident nu s-a
grăbit să ne felicite.
Dimpotrivă! Iar când
Ceauşescu şi-a exprimat
dorinţa, dar şi putinţa ca
România să iasă pe piaţa
de credite, acordând împru-
muturi cu o dobândă mult
mai mică decât cea
îndeobşte practicată, pentru
a dovedi astfel umanismul
societăţii pe care o
reprezenta, mi-am dat
seama, cutremurat, că Nico-
lae Ceauşescu, şi-a semnat
sentinţa de condamnare la
moarte! Cred că acest gest,
de sfidare şi de demascare
a marii finanţe mondiale, a
dus cel mai mult la acea
concertare de forţe care au
reuşit, profitând de generoz-
itatea şi puterea de sacrifi-
ciu a tineretului român, nu
numai să-l dea jos pe
Ceauşescu de la putere, dar
să-l şi pedepsească per-
sonal, fizic, pentru insolenţa
sa.

Cu consecinţa,
“firească”, a revenirii
României, cuminţită, în rân-
durile ţărilor îndatorate până
la gât marii finanţe, dând
astfel putere de contagiune
altui exemplu : cine va mai
încerca vreodată, în Europa

de Est sau în Africa, în
America Latină sau în Asia
săprocedeze ca Nicolae
Ceauşescu, ca el o s-
opăţească! Tare aş fi curios
să ştiu cât a costat această
debarcare a lui Ceauşescu!
KGB-ul, la ale cărui servicii
a apelat marea finanţa
mondială, este o instituţie
serioasă, care ţine la preţ!
La fel şi celelalte. Mai puţin
securitatea română, care,
bucşită cum era cu imbecili
la toate nivelurile sale, nu
este exclus să-şi fi dat con-
cursul pe gratis, din patriot-
ism, convinsă că se pune în
slujba poporului român!

Astfel că suverani-
tatea noastră naţională, de
care se umflă-n piept
Constituţia română încă de
la primele rânduri, în curând
va fi, cu concursul senin al
Parlamentului României,
numai vorbe în vânt!

Va fi cel mai trist
neadevăr din câte
neadevăruri cuprinde
Constituţia României,
săraca!

●

Din nou datori; mai datori…Din nou datori; mai datori…


