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„Limba este întâiul mare 

poem al unui popor..”

- Lucian Blaga
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ÎÎn mod cert, ţara nu a
fost prea receptivă la feluritele
proiecte promovând aministia
pentru anumite pedepse. O
lege cu dedicaţie, principalii
beneficiari fiind nume sonore
din lumea viciată a politicului,
dar şi personaje din spaţiul
public, toate aflate sub per-
spectiva de a înfunda puşcăria
la un anumit dat. Şi nu atât
posibilitatea de a sta o „se-
siune” în spatele gratiilor a pus
pe jar „baronii” şi marii infrac-
tori economici ai ţării, având în
vedere posibilitatea eliberării
condiţionate, ci ideea de a fi
privaţi de drepturile civile o
anumită vreme. Iar cele mai
multe personaje aflate la limita
tuşei politice vecine cu
puşcăria (şi a restrângerii drep-
turilor şi a şansei de a mai
deţine funcţii politice şi publice)
se regăsesc în zona social-
democraţilor. Poate tocmai de
aceea iniţiativele vizând o lege
a amnistiei au venit şi vin ma-
joritar dinspre parlamentarii
acestei formaţiuni.

Este adevărat, pe
lângă manifestările „justiţiare”
ale acestora, s-au mai produs
şi „imixtiuni” din afară. Aşa cum
a fost cuvântarea „pro domo” a
lui Gigi Becali, aparent pentru
a netezi reîntoarcerea în
spaţiul politic a celui de al
doilea „împuşcat” al naţiunii
(viu, de data aceasta!), (re)pro-

ducerea (!) publică proVântu a
fostului jurnalist SRS ori mani-
festarea televizată a avocatei
maidanezilor (mai mult
apărătoarea jivinelor din spaţiul
politic, decât a comunitarilor de
pe străzi!) care trebuie să-şi
împlinească obligația de
prestatoare pe lângă marii in-
fractori din politica
românească.

Şi chiar dacă, aparent,
presiunea exercitată prin mi-
jloacele media pentru inocu-
larea publică a necesităţii,
îndatoririi şi „echităţii” unei am-
nistii s-a mai diminuat,
procedură fundamentată sub
pretextul că nu a mai fost
acordată o asemenea iertare a
păcatelor de mult prea mulţi
ani, în realitate, insinuarea fun-
dalului necesar motivării unei
dezbateri parlamentare pe
acest subiect continuă.

Pentru a asigura „poz-
itivarea” societăţii faţă de un
asemenea demers, PSD
scoate la înaintare toate
armele persuasiunii, prin
vocea unui parlamentar avan-
sând acum şi un proiect în
favoarea… muritorilor de rând.
O readucere pe tapet într-o
formă mai stilizată a mai vechii
iniţiative populiste vizând blo-
carea executărilor silite a da-
tornicilor ajunşi la ananghie din
cauza ratelor ipotecare
neplătite sau a acumulării de
datorii istorice la utilităţi… Noul
proiect, împachetat sud denu-
mirea de „moratoriu”, propune,
însă, nu „îngheţarea” proce-
durii executării silite până la

venirea căldurii, ci amânarea
obligaţiilor de plată vreme de
doi ani. Un proiect care, prin
posibilii „beneficiari”, atât da-
tornicii la bancă (şi nu doar
pentru creditele imobiliar-ipote-
care) cât şi restanţierii la
utilităţi, coboară din paradisul
rezervat amnistierii celor
„mari”, printre muritori.

Desigur, totul este
doar o momeală, pentru că
scutirea la plată nu ar urma să
funcţioneze sub forma unei
amnistii, ci strict ca o amânare.
Dar, indiferent de neajunsurile
ei, pentru că trebuie păstrată o
diferenţă între privilegiile acor-
date celor „mari” şi cele pentru
simplii muritori, iniţiativa ar
avea şansa, în condiţiile unei
ţări pauperizate şi a milioane
de datornici, să prindă, să
emoţioneze şi, cel mai impor-
tant, să-l determine pe simplul
cetăţean să fie mai îngăduitor
faţă de un proiect paralel de
amnistiere a „greilor”.

Aşadar, şi din pau-
perizarea unei ţări se pot trage
foloase electorale! Se poate
specula sărăcirea în masa a
unei naţiuni prin manevrarea
datornicilor, a milioanelor de
datornici, iar pentru aceasta
este suficientă o lege, nu de
amnistie, ci de amânare a plăţii
datoriilor. Totul pentru a avea la
îndemână o uriaşă masă de
manevră, utilizabilă din ciclul
electoral în ciclu electoral. De
aceea, nu este oportună o am-
nistie, o anulare a datoriilor, ci
o amânare (periodică), faptul
că în proiectul deputatului PSD

se avansează un ciclu de
numai doi ani, şi nu de patru
ani, legându-se de interesul de
a nu se afişa făţiş adevăratul
scop al proiectului!

Un scop care devine
evident în momentul în care
lecturăm condiţiile care se pun
datornicilor pentru a beneficia
de această amânare de doi ani
(perioadă care, dacă va fi
promulgată o asemenea lege,
va putea fi prelungită în funcţie
de interesele electorale) şi
care, prin obligaţia datornicului
de a dovedi că se află într-o
anumită situaţie prevăzută de
lege pentru a beneficia de
amânarea plăţiilor, ridică la
rang de mici dumnezei
autorităţile locale. Mai exact
primarii care ar putea fi practic
repuşi în drepturile lor de
agenti electorali. Nişte agenţi
speculând pauperizarea
comunităţilor pe care le conduc
şi la a căror sărăcire, nu în
puţine cazuri, au contribuit!

Pe de altă parte, deşi
pare generos, plecând de la
premiza că „în condiţiile
scăderii nivelului de trai al
populaţiei, imposibilitatea
achitării creditelor restante, în
special a celor ipotecare, sau a
facturilor la utilităţi va duce la
evacuarea silită a mii de
cetăţeni”, „moratoriul” propus
de deputatul PSD Bogdan Di-
aconu, ar putea genera efecte
nefaste în lanţ. Şi nu este
vorba doar de faptul că o
asemenea iniţiativă ar fi fost
privită cu reticenţă şi 
într-o economie centralizat-

planificată, dărămite într-o
economie de piaţă!, dar, dacă
neîncasarea banilor la timp de
către regii pentru diversele
utilităţi ar putea fi suportată de
la bugetele centralizate, tot pe
seama contribuabililor!, în
cazul băncilor şi a altor entităţi
private s-ar putea produce
adevărate blocaje financiare şi
falimente în lanţ.

Oricum, o asemenea
iniţiativă, alăturată celei
dedicată foştilor baroni şi viitori
„regiopreşedinţi”, at trebui să
surprindă Europa. Sau, poate
că nu, de vreme ce ea a venit
imediat după ce primarul gen-
eral al Capitalei, Sorin
Oprescu, a promis că în doi ani
(tot doi ani, acesta să fie oare
termenul de realizare a
schimbării de regim?!)
bucureştenii nu vor mai plăti
căldura! Ca într-un socialism
nesuspendat vor fi „amnistiaţi”
de cea mai grea povară!

Evident, o „abureală”,
care, dacă nu face parte din
programul iluziilor suspendate
de candidat la prezidenţiale,
poate fi considerată o perdea
de fum în spatele căreia se
trage vârtuos la posibila im-
punere a unui altfel de regim.
Acela în care economia de
piaţă să nu mai fie
reprezentată, poate, decât prin
mandatari…

●

Iulian Chivu

PPildele de bărbăţie şi
demnitate ale antichităţii se
mai păstrează doar în memo-
ria lumii docte şi au ajuns în
mediocritate doar ca nişte fab-
ule, însă nu au rezistat în
conştiinţa publică largă pentru
că nu au avut şarmul ban-
curilor româneşti. Mult mai
popularul Bulă face carieră în
spiritele iubitoare de facil în
timp ce un Mucius Scaevola
rămâne o etică anacronică, de
aceeaşi factură cu fantasticul
neverosimil. Bărbăţia romanu-
lui Gaius Mucius se sprijină în
fond pe demnitatea cu care l-a
înfruntat pe Porsena. El se
legase prin jurământ, alături de
alţi 300 de romani, să-l ucidă
pe regele etrusc, dar şi-a ratat
ţinta printr-un ghinion. Prins şi
dus regelui etrusc, înainte de a
fi ucis, se autoflagelează
arzându-şi mâna dreaptă dea-
supra unei torţe; pentru pilda
lui este pus în libertate şi îşi va
purta de acum prin veac cog-
nomenul de Scaevola, adică
Stângaciul.

După istoria noastră
triumfalistă cu care ne-au de-

prins comuniştii, aş putea fi
contrazis și combătut cu mânie
proletară: Fiecare român este
un Mucius Scaevola la nevoie,
mi s-ar spune. Da, l-am văzut
la ultimele alegeri parla-
mentare, aș răspunde. Mucius
și-a sacrificat dreapta, aceasta
fiind în condiții de normalitate
normalitatea însăși, după cum
și în reprezentările noastre
tradiționale a fi mâna dreaptă a
cuiva spune destul, chiar și în
cazul lui Mircea Badea (afirmat
de o ambiguitate; În gura pre-
sei !?), care se sprijină și el în
dreapta cuiva când se
rățoiește la premier fără pic de
reverență măcar pentru funcția
în sine, fiindcă omul Ponta
poate fi tâtât în orice mocirlă,
dar odată cu el nu trebuie
târâtă acolo și discreditată o
instituţie a statului democratic
încă utilă. Cum Ponta
promovează și el în raportul cu
președintele Traian Băsescu
un limbaj la fel de
nereverențios (doar Adrian
Năstase este domnul, iar
peședintele este  Băsescu),
atunci e de înțeles că, nefor-
mulând exigențe ale demnității,
acceptă astfel de compro-
misuri.

După eșecul PDL la
ultima lui convenție, era firesc
ca inițiative de dreapta să
proiecteze forțe de dreapta.
PNL rămâne cantonat prin pro-
tocol în USL, deși se așteaptă
ca să revină mai devreme sau
mai târziu la centru-dreapta,
ceea ce nu dă încă nelinisti în
PSD atât timp cât deține o ma-
joritate confortabilă în Parla-
ment și o garanție a calculelor
pentru următoarele alegeri. In-
tuind cu ușurință neputința
PDL de a polariza adevărata
opțiune electorală de dreapta,
președintele Traian Băsescu
lansează apelul către o nouă
Alianță Civică în care să se
regăsească opțiunile de
dreapta prooccidentale și mai
puțin cele de tip naționalist. Mi-
siunea este încredințată unor
persoane credibile, de talia lui
Cristian Diaconescu și se
speră că Mișcarea Populară va
polariza prin eșecurile in-
evitabile ale guvernării USL
opțiunile așa de ușor
influențabile ale românilor,
lipsiți de cultură politică, dar
care au în schimb un simț
ereditar al ieșirii din crize. Per-
sonal, sunt cumva sceptic în ce
privește omogenitatea celor

care nu participă la vot și care
sunt așteptați în Mișcare. Pe
de altă parte, îmi e greu să
cred că, și dacă ar fi așa,
aceștia ar putea să atragă o
parte considerabilă din elec-
toratul USL. Sunt însă de
acord cu Cristian Diaconescu
în ce privește frustrările și
aspirațiile ferme ale unor int-
electuali, dar aceștia vin singuri
la urne fiindcă nu sunt capabili
de emulație politică tocmai prin
statutul lor intelectual, predilect
vanitos și rece. Cei de vârsta
maturității, adică cei de vârstă
tânără și mijlocie, debusolați
de incertitudini de carieră, știu
în ce situație economică se
află țara și ca atare orizontul de
așteptare rămâne lipsit de per-
suasiune.

Să admitem că
neputințele obiective ale USL
de a scoate țara din marasmul
economic (chiar și când se re-
curge la blamatele strategii ale
lui Boc) vor determina elec-
toratul să se îndepărteze la vi-
itoarele alegeri de ultima lui
opțiune, dar asta nu va duce
decât la creșterea numărului
celor tot mai dezamăgiți și care
devin tot mai ostili clasei
politice românești.

De aceea îmi e greu
să cred că un nou partid politic,
oricare ar fi structura lui, ar ac-
cede cu forță spre putere.
Numai promovarea în Parla-
ment pe criteriul votului uni-
nominal ar duce spre o clasă
politică nouă și mult mai
credibilă, dar pâinea şi cuţitul
sunt deocamdată tot la actuala
majoritate care controlează
legislativ şi perspectivele.
Românii au spus asta cu
ocazia referendumului din
2009, când au optat pentru un
parlament unicameral și pentru
o clasă politică  mai
reprezentativă. Și chiar dacă
Traian Băsescu ar fi un Mucius
Scaevola, e prea puțin; la
Roma se găsiseră totuși 300
care juraseră să-l elimine pe
Porsena, dar cel care a fost
mai aproape s-o facă a ratat
ocazia. Să nu ne pierdem încă
optimismul şi să mai sperăm
într-un om providențial care să
nu lase terfelit nici ceea ce este
el și nici ce ar putea fi. Apoi, ca
români autentici, nu putem
spune decât că vom mai
vedea.

●
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LLa 1 aprilie s-au îm-
plinit 132 de ani de la naşterea
primului mare poet al în-
ceputului de secol 20, Octa-
vian Goga. Ca şi George
Coşbuc, amîndoi sunt ofrande
pe care Ardealul le-a adus
poeziei româneşti. Şi tatăl lui
Coşbuc şi tatăl lui Goga au fost
preoţi. Octavian Goga a avut
altă viziune despre satul
ţărănesc şi despre ţărani. „Eu
am văzut în ţăran un om chi-
nuit al pămîntului; n-am putut
să-l văd încadrat în acea
lumină şi veselie a lui Coşbuc“,
mărturiseşte Goga.

Octavian Goga s-a
născut într-o vreme cînd prin-
cipiul naţional domina
fluctuaţiile sufletului românesc.
Era atmosfera celei mai
sălbatice persecutări a
românilor din Transilvania.
Această persecutare trezea
protestul sufletului românesc
împotriva asupririi ungureşti.
Octavian Goga mărturisea: „M-
am născut cu pumnii strînşi,
sufletul meu s-a organizat din
primul moment pentru
protestare, pentru revoltă, cel
mai puternic sentiment care m-
a călăuzit în viaţă şi din care a
derivat şi formula mea literară“.

Ideea naţională a
luptei pentru dezrobirea
românilor din Transilvania şi
pentru unirea întregului Neam
Românesc pe pămîntul şi între
hotarele strămoşeşti ale Daciei
l-a însufleţit permanent pe Oc-
tavian Goga, a constituit ide-
alul sfînt al omului şi
scriitorului, aşa cum declara în
fragmente autobiografice.
„Cred în misiunea istorică
veche a scriitorului şi, dacă m-
aţi întreba care e formula
sufletească, aceea care tre-
buie să fie pentru el nu numai
un comandament etic, ci, în
acelaşi timp, şi o formulă
literară, eu v-aş răspunde cu
vechiul meu crez: e ideea
naţională“.

Octavian Goga s-a
născut la 1 aprilie 1881 la
Răşinari, fiind primul copil al lui
Iosif Goga şi al învăţătoarei Au-
relia Bratu. Goga şi-a petrecut
copilăria la Răşinari şi la
Crăciunelul de Sus, actual-
mente în judeţul Alba, unde
tatăl său avea o proprietate de
cîteva iugăre şi o casă albă
ţărănească, în care copilărise
el însuşi. Copilăria poetului a
fost frumoasă, legănată de
basme şi legende în ritmul
doinelor şi al baladelor. Atmos-
fera din casa părintească a
contribuit mult la formarea po-
etului, scriitorului şi politicianu-
lui Octavian Goga. În anul
şcolar 1886-1887, Goga era
elev în clasa întîi, la Şcoala din
Răşinari. Cîţiva ani mai tîrziu,
viitorul poet pleacă la liceul un-
guresc din Sibiu. La acest liceu
se preda în limba maghiară, iar
profesorii şovini întreţineau ura
între copiii majoritari români şi
minoritarii unguri, şi urmăreau
sistematic deznaţionalizarea
cu orice preţ a românilor.

În anul 1899 se mută
la liceul românesc din Braşov.

În cetatea Braşovului , veche
vatră de cultură românească,
întîlneşte profesori entuziaşti,
mari cărturari ca Virgil Oniţiu
(directorul liceului) şi Vasile
Goldiş, cel care l-a supranumit
„poetul pătimirii noastre“. În
anul 1900 îşi ia bacalaureatul.
După terminarea liceului, Goga
se înscrie ca student la Facul-
tatea de litere şi filozofie a
Universităţii din Budapesta.
Termină studiile universitare în
anul 1904.

La Budapesta, începe
colaborarea cu revista
Luceafărul. De Luceafărul se
leagă, incontestabil, ascensi-
unea poetică a lui Octavian
Goga. În Luceafărul, Goga
publică poezie socială şi
patriotică. În Luceafărul, în
anul 1904, îi apar poeziile
Oltul, semnată „Nic“, şi altele,
semnate „Octavian“ şi apoi
„Nic. Otavă“, printre care şi
Dăscăliţa, poezie inspirată de
figura învăţătoarei Victoria,
sora poetului. În 1905 publică,
în Luceafărul, antologicele
poezii Plugarii, Lăutarul,
Dascălul, Rugăciunea,
Clăcaşii, Apostolul. În anul
1906 apare, în Viaţa
Românească, cu o puternică
notă socială, Un om. Trăsătura
definitorie a poeziei sale de
mai tîrziu va fi cea socială şi
patriotică.

În anul 1906, Goga
obţinuse premiul Năsturel
Herescu al Academiei Române
pentru volumul Poezii, avîndu-
l ca recenzent pe Titu
Maiorescu. Tot în acest an, se
căsătoreşte cu Hortensia
Cosma. Goga urcă, cu familia
Cosma, scările palatului regal
şi, fără să-şi dea seama, în-
cepe să fie solicitat de altă
lume cu care pînă acum nu
avusese nimic în comun.
Căsătoria, care a luat
proporţiile unei adevărate
sărbători naţionale, s-a cele-
brat la Sibiu, în prezenţa mul-
tor personalităţi marcante, naşi
fiind poetul Alexandru Vlahuţă
şi soţia sa, Alexandrina. Eveni-
mentul i-a inspirat lui Goga
poezia O rază. După război va
divorţa şi se va recăsători cu
Veturia Triteanu, cîntăreaţă de
operă.

Începînd din 1 ianuarie
1907, va edita o revistă
populară, menită să pătrundă
în toate păturile sociale şi în-
deosebi la sate. Astfel apare
Ţara noastră, „revistă populară
a Asociaţiei pentru literatura
română şi cultura poporului
român“, avîndu-l ca redactor
pe Octavian Goga. Ţara
noastră a fost o revistă de
politică şi cultură tipărită întîi la
Sibiu, în format de ziar (1907-
1909), apoi la Cluj (1922), sub
formă de carte şi, în cele din
urmă, la Bucureşti (1926), tot
în format de ziar. Pînă la
dispariţia ei, în 1938, a fost sin-
gura publicaţie cu orientare
poporanistă din Transilvania şi
s-a bucurat de un deosebit
prestigiu pentru patriotismul şi
intransigenţa de care a dat
dovadă. În paginile acestei re-
viste, Goga publica aproape
număr de număr poezii origi-
nale, traduceri din poeţii
maghiari şi germani şi un

număr impresionant de articole
literare şi politice. Apar, de
asemenea, articole în
apărarea ţăranilor din Moldova
şi Muntenia, care, împinşi de
foame şi mizerie, s-au răsculat
împotriva împilării sociale în
anul 1907 – începutul, re-
cunoscut de toţi istoricii
români, fiind dat de revolta
contra arendaşilor jidani
desemnaţi prin sintagma „fraţii
Fischer“.

În anii Primului Război
Mondial, Octavian Goga şi-a
ridicat cu hotărîre glasul pentru
a susţine cauza dreaptă a
unităţii naţionale, pentru a
demonstra necesitatea istorică
şi legitimă ca Transilvania să
fie reintegrată în Patria-mamă,
într-un stat naţional unitar
român. În etapa neutralităţii,
1914 -1916, Goga face parte
din comitetul Ligii Culturale a
lui Nicolae Iorga şi se luptă
pentru intrarea românilor în
bătălia contra Imperiului habs-
burgic. Volumul Cîntece fără
ţară e rodul acestor zbateri
dramatice.

În iulie 1914, la izbuc-
nirea războiului, Octavian
Goga se afla la Paris. Atunci a
venit în ţară şi, la 26 august
1916, s-a înrolat în Regimentul
80 Infanterie din Bucureşti,
împreună cu fratele său, ro-
mancierul Eugen Goga. A
îmbrăcat uniforma de simplu
soldat şi a plecat pe Frontul din
Dobrogea. În timpul retragerii
în Moldova, generalul Con-
stantin Prezan îl mobilizează la
Biroul de propagandă pentru
Armată. La 2 februarie 1917,
un grup de scriitori face să
apară, la Iaşi, primul număr din
ziarul România, Organul
Apărării Naţionale. În paginile
acestui ziar de front, Goga
scrie 46 de articole şi mai
multe poezii.

Octavian Goga a avut
fericirea să-şi vadă visul îm-
plinit, lupta sa încununată de
izbîndă, trăind cu supremă bu-
curie momentul istoric al
înfăptuirii Unirii Naţionale,
odată cu revenirea Transil-
vaniei la Patria-mamă,
consfinţită în Alba Iulia, la 1
Decembrie 1918.

După înfăptuirea
măreţului ideal multisecular al
unirii întregului neam româ-
nesc din toate cele zece
provincii de pe pămîntul şi din-
tre hotarele strămoşeşti ale
Daciei, Goga continuă lupta
pentru consolidarea şi
apărarea unităţii naţionale.
După Marea Adunare de la
Alba Iulia, constituindu-se Con-
siliul Dirigent, Goga e numit
membru al acestuia la resortul
propagandă.

Între 5 decembrie
1919 şi 13 martie 1920, Goga
este ministru al Instrucţiunii şi
Cultelor în Guvernul Alexandru
Vaida-Voievod. Între 8 martie şi
13 iunie 1920, e ministru de
stat în guvernul Averescu, iar
între 13 iunie 1920 şi 17 de-
cembrie 1921, devine ministru
al Cultelor şi Artelor în acelaşi
guvern. În 1920, fusese ales
membru al Academiei
Române, în locul devenit va-
cant prin moartea lui George
Coşbuc, cu care ocazie ţine un

strălucit discurs închinat mem-
oriei predecesorului său. Presa
din aceea vreme, în mare
parte, era departe de a se con-
funda cu ideea naţională, cu
cugetul şi simţirea Neamului
Românesc.

Octavian Goga critică
presa din Bucureşti, îndeosebi
ziarele Dimineaţa, Adevărul şi
Lupta, nu pentru simplu fapt că
patroni lor erau evrei, ci pentru
că aceştia practicau o
gazetărie de joasă speţă, ostilă
ideii naţionale. În ziaristică,
evreii introduseseră în ţară
tonul violent şi trivialităţile pre-
sei-revolver, prin care înjoseau
orice discuţie şi batjocoreau
instituţiile şi demnitarii ţării. În
paginile acestor publicaţii,
evreii şi susţinătorii lor au putut
să propage nestingherit ideolo-
gia marxistă, prezentată în am-
balajul atrăgător al
umanitarismului antifascist. La
această flagrantă agresiune
împotriva Neamului Româ-
nesc, s-a asociat fie din naivi-
tate, fie din inconştienţă, un
numeros contingent de intelec-
tuali cu vederi de stînga. Mai
tîrziu, chiar marele scriitor Mi-
hail Sadoveanu a devenit di-
rectorul ziarelor Adevărul şi
Dimineaţa. Nichifor Crainic-
scria: „Parcă nu-ţi vine să
crezi“. E locul să remarcăm că,
din nefericire, în epoca
postdecembristă, aproape
toate mass media au fost aca-
parate de patroni jidani, ca pe
vremea lui Octavian Goga, aşa
cum se arată în articolul
„Adevăraţii stăpâni ai presei
din România“ (vezi şi „Cui
aparţin televiziunile din Româ-
nia“).

La 28 decembrie
1937, Octavian Goga este
numit prin Decret regal prim-
ministru. Astfel, pentru prima
dată în istoria României, ţara
este condusă de un partid
naţional, care nu făcea nici un
secret din orientarea sa pro-
fund antievreiască. Noul gu-
vern a adoptat, imediat după
instalare, o serie de măsuri şi
reglementări pentru a opri in-
vazia jüden-ilor (citeşte: jidan-
ilor).

Goga considera că
„evreii au dus România pe
marginea prăpastiei şi au
transformat-o într-o ţară de
cerşetori şi nu numai că au
supt-o, ci au demoralizat-o, au
corupt-o, au necinstit-o, au
prostituat-o. Nu marii evrei
bogătaşi de prin oraşe, ci evreii
mici şi invizibili, cei 1.850.000
de evrei de prin sate, unde ţin
pămîntul în arendă şi unde ţin
cîrciumile“. Goga considera că
evreii sunt purtătorii corupţiei şi
ai desfrîului şi că doctrina
evreiască (marxismul) se află
la originea bolşevismului. Oc-
tavian Goga, ca şi majoritatea
românilor, a văzut în comunism
o formă mascată de stăpînire a
oamenilor de către evrei.

În anul 1937, erau în
România peste două milioane
de evrei, dintre care mai mult
de jumătate intraseră clandes-
tin şi nu au aveau nici un act de
identitate. În anul 1937 se
ajunsese la o proporţie de-a
dreptul catastrofală: un evreu
la şapte români! În Suedia şi

Norvegia era un evreu la 9.000
de locuitori, în Anglia un evreu
la 7.000 de locuitori, în Franţa
şi Italia un evreu la 400 de
locuitori şi chiar Uniunea
Sovietică avea un evreu la 65
de locuitori. În acea vreme,
evreii erau izgoniţi din toate
ţările Europei. Din păcate,
România a fost singura ţară
care i-a primit, adăpostit şi
hrănit. Pentru evrei, România
era capătul de drum şi, în
acelaşi timp, o oază. Şi
recunoştinţa evreilor se vede
în ziua de azi. Recunoştinţa 
e o floare rară, iar recunoştin-
ţa evreiască totdeauna
inexistentă. Românii trebuie să
fie foarte atenţi cu aceşti
năvălitori, care au pătruns în
România prin infiltrare ilegală,
împotriva voinţei românilor, şi
care au răspuns totdeauna cu
ură şi duşmănie la omenia 
şi ospitalitatea noastră
proverbială. Chiar Nandor Gin-
gold, preşedintele Federaţiei
Comunităţilor Evreieşti din
România, care l-a înlocuit pe
Wilhelm Filderman, a protestat
împotriva invaziei iudaice, de-
clarînd, în presa vremii, că
România nu-i poate hrăni şi
adăposti pe toţi evreii din Eu-
ropa. Pentru această
declaraţie, după anul 1945, dr.
Nandor Gingold, a făcut mulţi
ani de temniţă grea.

Într-un interviu, acor-
dat la 10 ianuarie 1938 ziarului
Paris Soir, Octavian Goga
spunea:  „La sfîrşitul secolului
trecut, Tratatul de la Berlin ne-
a obligat să acordam evreilor,
contra voinţei noastre, v-o jur,
dreptul la cetăţenie. Din fericire
pentru noi, hotărîrea Congre-
sului de la Berlin nu stipula că
trebuie să-i naturalizăm din ofi-
ciu, aşa încît am putut să-i
considerăm cetăţeni străini“.

După o guvernare de
numai 44 de zile, Carol al II-lea
perfectează, în noaptea de 10
spre 11 februarie 1938, cunos-
cuta lovitură de stat, prin
demiterea guvernului Goga-
Cuza, şi însărcinează cu tre-
burile conducerii statului o
echipă condusă de Patriarhul
Miron Cristea. La 11 februarie
1938, regele Carol al II-lea,
Miron Cristea şi Armand
Călinescu declarau starea de
asediu în toată ţara. Începe de-
schis dictatura regală. Octa-
vian Goga se vede trădat şi
alungat de la Putere. În urma
acestei acţiunii umilitoare,
Goga se îmbolnăveşte şi
moare în amurgul zilei de 6
mai 1938. În seara zilei de 5
mai a făcut o congestie
cerebrală. În memoriile sale,
Veturia Goga scrie că,
revenindu-şi pentru cîteva clipe
după atac, ar fi rostit: „Israel, ai
învins“; mai erau prezente încă
vreo 15 persoane. Există
opinia unei „lichidări“ – măcar
la nivel moral şi afectiv – efec-
tuate de adversarii săi.

(va urma)

Material de Voicu TUDOR și
Vasile I. ZĂRNESCU
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Gheorghe
Funar

PPersoanele aflate în
conducerea României au
fost informate de către Ser-
viciile Secrete Româneşti
despre pregătiriile care se
fac pentru Diktatul de la
Bruxelles, din anul 2014,
vizând dezmembrarea
teritorială a ţării noastre. Cu
toate că ştiu ce se
pregăteşte împotriva
Poporului Român şi al
României, cei informaţi nici
nu acţionează, dar nici
măcar nu reacţionează. Mai
mult, preşedintele României,
primul-ministru, preşedinţii
Senatului şi Camerei
Deputaţilor, directorii Servici-
ului Român de Informaţii
(S.R.I.) şi Serviciului de
Informaţii Externe (S.I.E.)
refuză să facă cunoscut
Poporului Român şi Parla-
mentului planul secret al Un-
gariei pentru anexarea
Ardealului. Principalele
direcţii de acţiune ale Un-
gariei şi revizionismului un-
guresc împotriva României şi
Poporului Român sunt
următoarele:
1. Dobândirea dreptului de
proprietate asupra a peste
60 la sută din imobilele
(clădiri, terenuri agricole şi
păduri) din Ardeal de către
Ungaria, persoane juridice şi
persoane fizice maghiare pe
următoarele căi:
a) Retrocedările în natură
(cele mai multe bazate pe
acte false) către bisericile
maghiare (romano-catolică,
reformată, unitariană şi
luterană) care aparţin Un-
gariei.
b) Împroprietăririle ilegale ale
Statusului romano-catolic şi
Ordinelor călugăreşti catolice
maghiare cu imobile pe care
niciodată nu le-au avut în
proprietate, ci doar în admin-
istrare.
c) Exproprierea românilor de
către titularii unguri ai
licenţelor de exploatare a
bogăţiilor naturale din Româ-
nia, în baza modificărilor şi
completărilor la Legea
minelor, Legea nr.85/2003,
votată în Senatul României
(la 27 octombrie 2009) şi
care aşteaptă doar votul final
în Camera Deputaţilor, până
în luna iune a.c.
d) Cumpărarea terenurilor
agricole din România de
către persoane juridice din
Ungaria, la care se vor
adăuga persoanele fizice un-
gare. Se ştie că, în Ungaria,
la fel ca şi în alte ţări din Uni-
unea Europeană şi în Israel,
este interzisă vânzarea
pământului la străini.
2. Acordarea rapidă şi
gratuită  de către Ungaria a
dublei cetăţenii pentru
românii get-beget. În timp ce
Ţara-Mamă, România,

acordă cetăţenia română
pentru un număr foarte mic
dintre fraţii noştrii români din
Republica Moldova şi
Ucraina, după un calvar de
câţiva ani şi percepând taxe
uriaşe, Ungaria vitregă şi
perfidă a organizat un sistem
diabolic şi antieuropean de
acordare a dublei cetăţenii
pentru români. Zilnic,  în 920
de localităţi din Ungaria, ţară
vecină şi neprietenă,  multe
mii de români get-beget
primesc cartea de identitate
şi paşaportul din partea Un-
gariei, în mod gratuit şi în
maxim 30 de zile. La în-
ceputul aplicării Legii dublei
cetăţenii de către Ungaria
pentru minoritarii unguri din
România ei au trebuit să
plătească taxe şi să dea un
examen, scris şi oral, care să
dovedească cunoaşterea
limbii ungare, a Constituţiei,
istoriei şi geografiei acestei
ţări. Din vara anului 2012,
legea respectivă a fost
modificată şi românii care
cer şi obţin cetăţenia Un-
gariei nu trebuie să
cunoască limba ungară, nici
Constituţia, nici imnul, nici is-
toria de 1.100 de ani şi nici
geografia acestei ţări. S-a
ajuns ca peste 2,5 milioane
de cetăţeni români să
dobândească deja cetăţenia
Ungariei şi astfel să intre în
spaţiul Schengen. În cel mult
12 luni, alte două-trei mil-
ioane de români get-beget
vor intra în spaţiul Schengen
cu ştiinţa şi acordul tacit al
Consiliului Europei, Parla-
mentului European, Comisiei
Europene şi J.A.I., obţinând
formal cetăţenia Ungariei.
Până să decidă, în mod dis-
criminatoriu, intrarea
României în spaţiul Schen-
gen, probabil în anii 2014
sau 2015, komisarii de la
Uniunea Europeană vor con-
stata că peste cinci milioane
de români au obţinut accesul
şi dreptul la muncă în toate
ţările din U.E.

Românii sunt singurii
cetăţeni dintr-o ţară membră
a Uniunii Europene care intră
în spaţiul Schengen prin
obţinerea dublei cetăţenii din
altă ţară europeană, în timp
ce ţara lor, România, nu este
admisă în acest spaţiu.

Este pentru prima
dată în Istoria Poporului
Român, urmaş al Poporului
Primordial în Grădina Maicii
Domnului, în Dacia Edenică,
când Ungaria a devenit
generoasă pentru români.
Doar în aparenţă ! În fond,
Ungaria intenţionează să
păcălească organismele eu-
ropene şi cele de la O.N.U.,
urmând să susţină, fără
legătură cu realitatea faptică,
numărul de 4,5-5 milioane de
„unguri” din Ardeal, pe care
să-i confirme cu
paşapoartele şi cărţile de
identitate ungureşti. Această

acţiune diabolică a Ungariei,
unică în Europa, nu este
demascată la Bruxelles de
către preşedintele şi pre-
mierul României, deşi o
cunosc şi îi ştiu consecinţele!
După ce Ungaria ajunge să
acorde dubla cetăţenie la
peste 4 milioane de români
get-beget va acţiona, în anul
2014, pentru autonomia
Ardealului pe criterii etnice,
solicitând aplicarea principi-
ului autodeterminării
popoarelor.
3. Falsificarea Istoriei
Poporului Român, urmaş al
Poporului Primordial al geto-
dacilor şi în special a Istoriei
Ardealului, Grădina sau
Cetatea Domnului.
Specialiştii în domeniul isto-
riei din Europa şi S.U.A. au
aflat şi susţin că leagănul
civilizaţiei pe planeta Pământ
a existat în spaţiul carpato-
danubiano-pontic, în
Grădina Maicii Domnului, în
Dacia Mare, cu cel puţin
10.000 de ani înainte de
naşterea Fiului Domnului,
Iisus Hristos. Limba şi
Scrierea Primordială au
aparţinut geto-dacilor în
Dacia Edenică, în Ţara Hav-
ila ( Valahia) despre care
scrie în Biblie, în Facerea, În-
tâia Carte a lui Moise. Se ştie
că, ungurii sunt urmaşii unui
popor barbar, venit în
Câmpia Panonică din
îndepărtata Asie, în anii 890-
900. Despre unguri, în anul
889, Reginonis, în cronica
sa, scrie următoarele: „Neam
feroce şi mai crud decât
orice fiară...ei nu trăiesc ca
oamenii ci ca fiarele: se
hrănesc cu cărnuri crude,
beau sânge şi inima oame-
nilor prinşi în războaie o
mănâncă drept leac; ei nu
ştiu ce este mila şi nici un
sentiment de pietate nu
mişcă inima lor.”  Despre
venirea ungurilor şi aşezarea
lor în Câmpia Panonică
vorbesc izvoarele istorice,
mai ales, „Cronica notarului
anonim al regelui Bela” şi
„Cronica lui Simon de Keza”,
precum şi cartea „Continui-
tatea românilor în Dacia –
Dovezi noi” a lui G.Popa Lis-
seanu, care ar trebui să fie
retipărită în sute de mii de
exemplare pentru a-i reduce
la tăcere pe cei care susţin în
mod fals că Poporul Român
s-a format în sudul Dunării,
în secolele al XII –lea şi al
XIII-lea, de unde s-a infiltrat
în Ardealul ocupat de unguri.
Adevărul istoric este că la
sosirea lor în Ardeal, ungurii
au găsit în Grădina Domnului
sau Cetatea Domnului mai
multe voievodate ale
urmaşilor geto-dacilor, care
au avut o unitate de limbă şi
o continuitate neîntreruptă în
Vatra Strămoşească, de
peste 11.000 de ani.

Ungaria are ca
politică de stat falsificarea

propriei istorii şi mai ales Is-
toria Ardealului şi a Daciei
Mari. La numeroasele cărţi şi
articole apărute în Ungaria
socialistă prin care se
falsifică Istoria Poporului
Român şi a României,
Regimul Ceauşescu i-a dat o
replică, în anul 1986, printr-o
culegere de studii şi articole
apărute în cartea „Jocul per-
iculos al falsificării istoriei”.
Dintre autorii români care au
prezentat ADEVĂRUL IS-
TORIC cu privire la Româ-
nia, Ardeal şi Ungaria
amintim pe:
prof.univ.dr.Mircea Muşat,
acad.Ştefan Pascu,
p r o f . u n i v . d r . Ş t e f a n
Ştefănescu, dr.Augustin
Deac, prof.univ.dr.Francisc
Păcurariu, prof.univ.dr. Dinu
C . G i u r e s c u ,
prof.univ.dr.Florin Constanti-
niu, prof. univ.dr.Viorica
Moisuc, prof.univ.dr.Ion Coja,
prof.univ.dr.Mihai Ungheanu,
dr.Alexandru Savu,
prof.univ.dr. Gh.I.Ioniţă,
dr.Cristian Popiştean. De re-
marcat că, în timp ce făceau
parte din lagărul socialist atât
România cât şi Ungaria,
duşmanii de 1.100 de ani ai
Poporului Român au contin-
uat să falsifice de la 
Budapesta ADEVĂRUL IS-
TORIC despre Poporul Pri-
mordial şi continuitatea sa de
peste 11.000 de ani în
Grădina Maicii Domnului, în
Vatra Strămoşească. Acum,
când Ungaria şi România fac
parte din N.A.T.O. şi Uniunea
Europeană, se continuă de
la Budapesta aceiaşi politică
revizionistă împotriva ţării
noastre, vizând în principal
Ardealul.

Spre deosebire de
Regimul românului
Ceauşescu, Regimurile alo-
genilor Iliescu, Constanti-
nescu şi Băsescu nu au dat
nicio replică fermă acţiunilor
antiromâneşti şi revizioniste
ale Ungariei, mai mult le-au
facilitat şi tolerat, punând în
mare pericol integritatea
teritorială a României.

Tot pe tema
ADEVĂRULUI ISTORIC tre-
buie ştiut că falsa legendă cu
„Dracula-vampirul” a fost
creată tot de unguri cu
scopul viclean de a încerca
să o ascundă pe „Femeia –
vampir”, contesa Erzsebet,
unguroaica ( 1560-1614)
vinovată de asasinarea la
castel, rând pe rând, a 600
de femei tinere pentru a face
ea baie în sânge, spre a
încerca să rămână mereu
tânără şi frumoasă. După nu-
meroase plângeri ale
părinţilor fetelor dispărute la
castel, la ordinul regelui
Mathias al II-lea s-a
declanşat o anchetă care a
stabilit modalităţile prin care
contesa-vampir Erzsebet a
ucis, pentru propriile plăceri,
600 de tinere. Contesa-vam-

pir a fost condamnată la
moarte şi zidită de vie într-o
cameră a castelului din Cse-
jthe, pe care ungurii refuză
să-l facă punct de atracţie
turistică. Încă nu-i prea târziu
şi românii pot să-i ajute, la
cerere. Aflându-se adevărul
despre unguroaica contesă-
vampir, este posibil ca în
curând să fie turnat despre
aceasta un film care are mari
şanse să câştige premiul
Oscar.  Pentru a nu se
cunoaşte adevărul despre
contesa-vampir, propaganda
ungară a creat şi a întreţinut
falsa legendă a lui „Dracula-
vampirul”. Adevărul este că
domnitorul  Vlad Ţepes a
fost drept, un viteaz, un
conducător care a luptat îm-
potriva turcilor şi pentru
neatârnarea Ţării
Româneşti.
4. Pregătirea paramilitară a
tinerilor unguri din Ardeal şi a
depozitelor cu armament şi
muniţii, despre care S.R.I. şi
S.I.E. i-au informat pe
preşedinţii României, primii-
miniştri, preşedinţii Senatului
şi Camerei Deputaţilor, pre-
cum şi pe parlamentarii din
Comisia de control al Ser-
viciilor Secrete. De la
sfârşitul anului 1989 şi până
în acest an au fost aduse din
străinătate şi au fost depozi-
tate în multe locuri în Ardeal
mari cantităţi de armament
(pistoale mitralieră şi pis-
toale) precum şi muniţia
aferentă, care urmează să
fie folosite pentru atacarea
unităţilor militare, sediilor
Poliţiei şi Jandarmeriei, pre-
cum şi pentru săvârşirea de
atrocităţi împotriva românilor,
similare cu cele de după Dik-
tatul de la Viena. Scenariile
cu insurgenţii, din alte state,
sunt arhicunoscute şi
aşteaptă să fie aplicate şi în
Ardeal.

În faţa acestui mare
pericol, Regimurile Iliescu,
Constantinescu şi Băsescu
au refuzat să acţioneze pen-
tru aplicarea legii şi pentru
confiscarea depozitelor
ungureşti de armament şi
muniţie din Ardeal şi pentru
arestarea persoanelor vino-
vate de tentativa de genocid.
5. Intensificarea lobby-ului
unguresc, împotriva
României şi pentru anexarea
Ardealului, în capitalele
însemnate ale lumii: Wash-
ington, Berlin, Londra, Paris,
Moscova, Roma, Viena,
Bruxelles, Strasbourg şi, mai
ales, Vatican.
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Cu pianul prin economie...Cu pianul prin economie...

Cezar 
A. Mihalache

ÎÎntre două partituri de
partid, scriitorul-pianist de la
ministerul de ficţiune al unei
Economii tot mai imaginare a
decis să demareze discuţiile
privind strategia de reindustri-
alizare a ţării, proiectele sale
vizând reînfiinţarea parcurilor
industriale. Idee generoasă,
dar pe care poetul o plasează
dintr-un început în fantezie,
ministrul anunţând, ca prim
pas al demarării
reindustrializării ţării, necesi-
tatea rescrierii... manualelor
şcolare. Nu a celor de istorie,
pentru că de acestea s-au tot
ocupat anumite minorităţi, ci a
celor de... geografie
economică.

Astfel, identificând
într-o pauză de sonet ministe-
rial drept cauză a dezagregării
industriale atât depăşitele
manuale de geografie-
economică, alternative dar la
fel de neinventive, cât şi
absenţa hârţilor specifice în
şcoli (!) şi birouri (?), ministrul
fantosganian vrea să îndrepte
aceste lipsuri elementare. De-
sigur, oricât de fantezist ar fi în
metaforele mutate de la Uni-
unea Scriitorilor pe coridoarele
Economiei, scriitorul nu se jură
că, odată redesenată pe hârtie
şi palavragită în vorbe alese

prin manuale, industria se va şi
materializa. În schimb,
valsează poetic spre o regăsire
a punctului sensibil al insensi-
bilei economii prin rescrierea
acestor manuale. Singurele
care vor putea, în viziunea sa,
să genereze contextul noi
industrializării a ţării.

În fapt, într-un fel po-
etic, inegalabil... economic,
dezinteresat evident de scop-
urile diverselor sfere de in-
terese, ministrul aşează în
partitura Economiei interesele
mai vechi ale Consiliului In-
vestitorilor Străini. Aceia care,
de mai mulţi ani încoace, tot
plâng pe ruinele fabricilor şi
combinatelor noastre că prima
industrializare a ţării, din anii
’60, a fost un eşec. Nu pentru
că a fost atât de uşor de deza-
gregat în perioada
postdecembristă, ci pentru că
interesele străine nu au fost
reprezentate în deceniile de
glorie socialistă. Și este evi-
dent acum că desfiinţarea in-
dustriei româneşti, prin pârjolul
realizat inclusiv prin sferele de
lobby apropiate de interesele
acelora care azi mimează
marea ofertă de reindustri-
alizare a României, nu a fost
deloc întâmplătoare... Ba,
„terenul” aproape viran al in-
dustriei de altădată este astăzi
cât se poate de ispititor pentru
cea de a doua „industrializare”
a ţării. Una în care elementul
autohton va fi eliminat complet

ca ofertă de implicare.
Iar graba ministrului,

care este fantezist doar la
norma poveştilor cu manuale şi
hărţi şcolare, îşi are rostul ei,
implicarea acestuia în fantezia
reindustrializării ţării peste
noapte, chiar în timp ce ul-
timele redute industriale ale
ţării sunt împinse spre colaps,
dovedind că interesul este cu
totul altul! Şi cum altfel când, în
loc să apere ce a mai rămas
din economia ţării, în loc să
stea de veghe, fie şi metaforic,
la porţile Oltchim-ului, a combi-
natelor Mechtel ori la cele ale
miliardarului Ioan Niculae (care
închide demonstrativ câte un
combinat de îngrăşăminte
chimice pentru a-şi impune
punctul de vedere), ministrul
face jocurile celor două centre
de interese care se luptă pen-
tru amanetarea viitorului eco-
nomic al României. Investitorii
străini de sub tute-
la CIS şi grupul de 
„antreprenori” autohtoni
manipulaţi de marii miliardari ai
ţării. Cei din urmă total
dezinteresaţi de o reindustri-
alizare reală a ţării, dar dornici
de a pune mâna pe ultimele
terenuri ale statului, din
suvenţiile pe care le-ar primi de
pe urma acestora putând trăi
mai bine decât de pe urma
unor combinate care azi pro-
duc, mâine nu....

Iar ieşirea în spaţiul
public al unuia dintre cei trei

miliardari „funciari” ai ţării nu
este deloc întâmplătoare, omul
de afaceri Adrian Porumboiu
somându-l pe ministrul Agricul-
turii să scoată la vânzare cele
350 000 de hectare de teren
agricol deţinute (încă) de stat şi
concesionate fermierilor.
Chipurile pentru a se face rost
de bani pentru agricultură! A
urmat în calamburul presiunilor
cel de al doilea miliardar, Ioan
Niculae, acesta prestând o
formă de şantaj prin închiderea
dmonstrativă a unuia dintre
cele şase combinate de
îngrăşăminte. Nepronunţat
public rămâne, încă, al treilea
element al triadei funciare,
celebrul Culiţă Tărâţă...

Dar nu pentru mult
timp! Căci interesul este uriaş.
Cei trei miliardari deţin, ca pro-
prietari de terenuri agricole,
aproape 200 000 de hectare.
Or, statul mai are 350 000 de
hectare pe care, prin vânzarea
directă ori prin pseudo proiecte
de parcuri industriale, le-ar
putea transfera din propri-
etatea sa.

Iar faptul că antre-
prenorii miliardari vor aceste
terenuri pentru „agicultură” se
leagă de uşurinţa de a obţine
bani de la bugete. Căci, dacă
astăzi cei trei sunt oricum
fruntaşi la subvenţiile pe care
le primesc an de an de la stat,
afacerile lor fiind sustinute cu
zeci de milioane de euro de la
buget, preluarea celorlalte 350

000 de hectare ar fi mană
cerească prin surplusul de
subvenţii. Şi este suficient să
ne gândim la „afacerile” lui
Ioan Niculae. Căci, în vreme ce
fabricile de îngrăşăminte ale
acestuia merg în pierdere, fiind
legate strict de preţul gazelor,
componenta agricolă,
reprezentată de cele 55 000 de
hectare „lucrate” prin Interagro
(la care se mai adaugă câteva
sute de hectare de livezi şi viţă-
de-vie) se constituie într-o
sursă stabilă, în primul rând
prin subvenţiile primite.

Bătălia pe ultimele
terenuri al ţării se va da,
așadar, pe treptele ministerului
Economiei şi cel al Agriculturii.
Rămâne de văzut care pol va
câştiga: cel al reindustrializării
(mimate prin Consiliul Investi-
torilor Străini) sau cel al „fun-
ciarilor” (cei trei miliardari
lucrând şi ei la crearea unui
grup de antreprenori – Consil-
iul Investitorilor Români, prin
care să se mascheze intere-
sele triadei funciare).

În fapt, singurul lucru
cert acum este că Statul
Român va fi deposedat şi de
ultima sa rezervă de terenuri
agricole...
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FFără doar şi poate,
asistăm la o înclinare 
a balanţei către lu-
mea emergentă, care
prefigurează schimbări
deloc pe placul  marilor put-
eri. De aici, unele temeri de
natură geopolitică în lumea
occidentală. Nu-i secret că
marile economii emergente,
aşa-numitele ţări BRICS -
Brazilia, Rusia, India, China
şi Africa de Sud, pun la cale
înfiinţarea unor instituţii fi-
nanciare internaţionale,
menite să combată
dezechilibrele economice şi
volatilitatea valutară, prin
aceasta, ameninţînd poziţia
Băncii Mondiale şi FMI.

Cum nu mai e un se-
cret pentru nimeni că Putin
se joacă milităreşte în
Marea Neagră. „Evoluţiile
geopolitice cer ca răspunsul
nostru să fie rapid şi bine
calculat”, a spus Putin. Se-
cret nu mai este nici faptul
politicienii noştri excelează
doar în facerea şi desfac-
erea de partide şi alianţe de
buzunar, în împărţitul teri-
toriilor şi a prăzii. Românii
dorm de amar de vreme cu
frică, iar ei, dormind pe mar-
ile averi, au vise indecente
cu Ţara. Nu înţeleg, că pen-

tru bătrînul din azil şi pentru
politicianul putred de bogat,
moartea este aceeaşi, deşi
primul s-a împrumutat la
vecini pentru medicamente
şi hrană, iar cel de-al doilea
a împrumutat statul tot pe
spinarea primului.

Nu mai e un secret
că HARP a programat încă
de pe acum, pentru
agricultură, secetă bogată
în iulie şi august; nu e un se-
cret că China e o super-put-
ere a lumii, iar liderii ei îşi
doresc cu orice preţ evoluţii
neobişnuite chiar şi în
domenii controversate. Mă
refer la proiectul în
desfăşurare din domeniul
ingineriei genetice, care
depăşeşte imaginaţia:
crearea unei armate de
copii geniali, o generaţie de
copii superdotaţi, prin
selecţia şi dezvoltarea în
laborator a embrionului cu
cele mai reuşite gene.

Proverbul „prost să
fii noroc să ai” îşi găseşte
aplicabilitate în măsurile
abuzive din Cipru, care au
redus încrederea în sis-
temul bancar European. Im-
punerea de pierderi
deponenţilor, a devenit un
cadou pentru băncile din
S.U.A., care ar putea avea
de cîştigat, „întrucît Europa
s-a transformat într-o
Americă Latină”, precum
afirmă Dick Bove,

vicepreşedinte al firmei de
cercetare Rafferty. Analistul
vorbeşte despre o scurgere
lentă de fonduri din Europa
către băncile americane.
„Se întîmplă deja şi se va
accelera, a declarat acesta.
Bun. Tot la capitolul „nu mai
e un secret”, o fiolă cu un
virus nou, numit Guanarito,
a dispărut dintr-un laborator
naţional de cercetare din
oraşul Galveston, Texas. 

Anunţul a fost făcut
de canalul de televiziune
U.S.A. Today. Potrivit
specialiştilor, dacă virusul,
periculos pentru om, aflat în
faza de cercetări, ar ajunge
pe mîna unor rău-
intenţionaţi, ar putea fi
folosit ca mijloc de atac
terorist. Şeful laboratorului
Scott Weaver a declarat că
dispariţia fiolei dintr-o
cameră frigorifică încuiată, a
fost descoperită în timpul
unui control de rutină. Să fi
fost cumva materia primă
pentru tulpina „mutantă” a
gripei de anul viitor? Că
doar tonele de vaccin gata
pregătite pentru virusul
dispărut, nu port aştepta la
infinit nevîndute în magazii!

În timp ce liderii
statelor BRICS ar putea
semna un acord pentru
crearea unei bănci de dez-
voltare, toate popoarele şi-
ar da secole din viaţă pentru
a reveni la structura

mondială a anului 1989,
cînd exista un real echilibru
în lume. Nu-i departe vre-
mea cînd imperialismul
modern, patronul sclavagis-
mului, corupţiei, imoralităţii,
crimei organizate, imperial-
ismul care a transformat
statele independente în
state incapabile să-şi mai
hrănească popoarele, v-a
intra la apă. 

Prin lăcomie şi ego-
ism şi-a tăiat singur craca
de sub picioare. Stau
mărturie în istorie imperiile
care, tot aşa, au dispărut pe
mîna lor. Şi o mare minune,
anunţată de presa internă:
programul rabla, apărut în
urmă cu mai bine de opt ani
în domeniul auto, adoptat
ulterior de companiile de
telefonie mobilă, de
producătorii şi vînzătorii de
electrocasnice, se extinde
comic, cu scopul creşterii
vînzărilor: rabla pentru cen-
trale termice, căşti pentru
motociclişti, haine, costume
de baie şi periuţe de dinţi.
De ce nu şi rabla pentru im-
perii, rabla pentru politicieni,
rabla pentru bancheri, rabla
pentru guvernanţi.

Toţi vor să ne vîndă!
Oricui, orice! Lumea toată e
un comerţ. Uitasem! Pro-
gramul rabla şi pentru foştii
trîntori ai I.C.R., cărora le-au
dispărut rentele şi cheful
capodoperelor cu tematică

pornografică, avînd ca
obiect poporul român. Au
dreptate să fie supăraţi „int-
electualii” care s-au bucurat
de atîtea nemeritate privi-
legii pe timpul cînd
preşedinte era HoRoPa, iar
cultura şi arta erau trimise în
lume cu organele sexuale la
vedere, prin masculi care
nici acum nu ştiu dacă în
partea de jos sau de sus
sînt mai multe terminaţii
neuronale... 

Aceşti omnipreze-
nţi şi etern-fascinanţi
pornografi, nelipsiţi de la tîr-
gurile internaţionale de
cultură şi artă, au trăit prea
mult din banii publici pe la
burse în străinătate, şi li s-
au tradus în mai multe limbi
injuriile aduse poporului şi
istoriei noastre. În con-
cluzie, orice neprieten al
românilor ar trebui să
priceapă că peste România
nu se poate trece, aşa cum
nici Stalin, nici Molotov n-au
avut curaj să-şi plimbe
carandaşul peste mormîntul
lui Ştefan.
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