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„...orice surpriză este o surpriză

dureroasă şi orice experienţă 

un nou prilej de tortură.” 

- Emil Cioran
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Cezar 
Adonis Mihalache

AAr fi putut fi un
proiect grandios! Mai ales în
aceste vremuri în care curen-
tul naţionalist, de la activiştii
prin scriitură la promotori de
pe şi prin feluritele bloguri
personale, trebuie să cristal-
izeze acele voci reprezenta-
tive care să se contrapună,
inclusiv civic şi politic,
guvernanţilor şi clasei politice
trădătoare. Şi ar fi fost un
proiect lăudabil dacă nu s-ar
fi plecat din start sub semnul
unui mare neajuns. Pentru că
felul în care a fost 
gândit „Topul editorialiştilor
naţionalişti din presa
românească” sub formula
unui grile de vot cu un „grilaj”
predefinit de jurnalişti ca
număr de opţiuni, nu a făcut
altceva decât să deschidă
fisuri de orgolii şi frustări, de
practici de auto-votare şi
asalturi cu e-mailuri mascând
rugăminţi de votare din
partea unora dintre cei
„nominalizaţi”!

Pentru a fi putut pro-
mova într-un mod credibil
ideea unui „top” al jurnaliştilor
naţionalişti, ar fi trebuit creat,
înainte de toate, un spaţu de
promovare din care cititorii să
afle de existenţa şi scriiturile
a câţi mai mulţi jurnalişti
naţionalişti. Iar în perspectiva
creării unui „top”, iniţiatorii
proiectului ar fi trebuit să con-
tureze acest spaţiu jurnalistic
de colectare a articolele de
gen ale ziariştilor din presa
naţionalistă. Ale gazetarilor
cu vechi ştate, care  se pro-
duc poate doar prin formulele
tradiţionale ale presei, dar şi
ale jurnaliştilor noilor media,
care exprimă sentimentul
naţionalist prin fiecare
iscălitură de condei virtual. Iar
crearea unei asemenea Plat-
forme Naţional Naţionaliste a
stat şi la baza relansării
„Naţiunii” şi sub formula unui
ziar electronic, pe 
lângă aducerea vechiului
săptămânal în lumea noilor
tipuri de media, intenţionând
să creăm, împreună cu pri-
etenii de la „NapocaNews”, o
platformă virtuală la 
care publicaţiile electronice
naţionalist-patriotice din ţară
să contribuie cu articole pen-
tru a asigura o difuzare cât
mai largă. Ideea era şi mai
generoasă, gândind o exten-
sie în formulă tiparită, o
„revistă a revistelor”, la care
să contribuie fiecare dintre
platformele digitale. Din
păcate, presiunile, sper eu
numai cele economice, au

făcut ca proiectul să se
risipească.

Astăzi, o altă
publicaţie pe care ne bazam
în construirea acelei plat-
forme naţional-naţionaliste
comune, „FrontPress” a
lansat „Topul editorialiştilor
naţionalişti”, din păcate bul-
versând generoasa intenţie
prin strecurarea mărului
otrăvit al ierarhizării prin vot.
Căci, aşa cum poate
cuprinde acum cititorul paleta
editorialiştilor de gen, suntem
prea puţini pentru a face
ierarhizării. Asta pentru a nu
mai spune că valorile cultur-
ale, literar-publicistice, nu se
trec prin sita subiectivă a con-
toarelor de vot şi clasificare.
Nu se aşează pe răboj,
măcar pentru faptul că nu poţi
compara stiluri diferite,
prezenţe diferite, exprimări
mai mult sau mai puţin
reușite. Ele se însumează.
Mai ales în aceste vremuri în
care fiecare semnătură
naţionalistă trebuie făcută
cunoscută cititorului.

Altminteri, încercarea
de a contura un „top” cu un
număr prestabilit de „intrări”,
nu face decât să decredibi-
lizeze din start o iniţiativă
generoasă. În loc să asigure
strângerea într-o matcă a
semnatarilor de articole
naţionalist-patriotice, poate
chiar pentru a contura printr-
un efort financiar colectiv
apariţia periodică a unui
volum de expresie
naţionalistă, se stârnsc inutil
felurite vanități. Iar simpla
enumerare a câtorva nume,
ca intrări predefinite în top,
poate deveni o chestiune de
interpretare a „criteriilor” pe
care le-au avut iniţiatorii. Mai
ales în cazul unui top” care se
prezintă din start ca un
melanj în care cei ce îşi
asumă prin condei
naţionalismul sunt amestecaţi
cu aceia care doar îl
promovează (de cele mai
multe ori prin preluarea de ar-
ticole). Un amestec în care
gazetarii naţionalişti sunt puşi
la un loc cu aceia care se
limitează la articole cu o ex-
presie românesc-patriotică.

Și nu este corectă
nici azvârlirea într-o urnă
comună „votului” a
jurnaliştilor care scriu articole
în presa din Diaspora, dar
poate nu exclusiv de factură
naţionalistă, cu gazetarii din
exil, din Basarabia ori
Ucraina care, scriind în
condiţiile politice de acolo,
chiar îşi asumă riscul
exprimării naţionalismului. Şi
tot spre un talmeş-balmeş
duce şi ideea de a pune în

aceeaşi mașină de vot gaze-
tarii din presa locală, buni
jurnalişti dar poate restrânşi
ca posibilitate de exprimare,
cu aceia care au șansa de a
se exprima la nivel naţional,
inclusiv prin trimiterea arti-
colelor spre zeci de bloguri şi
publicaţii.

Şi poate ar fi fost
acceptabilă, ca prim punct de
plecare, listă iniţială de prop-
uneri. Dacă ar fi numărat
măcar câteva nume con-
sacrate. Pentru că nu este
corectă ignorarea scriiturilor
lui Corneliu Vadim Tudor,
Gheorghe Funar şi Ion Coja.
Nu este echidistantă, mai
ales din partea unor iniţiatori
de „top”-uri, jurnaliştii de la
„FrontPress” motivându-și
neincluderea iniţială a celor
trei nume sub pretexte prea
puţin credibile. În cazul
primului, din cauza comporta-
mentului extrapublicistic, apoi
al asocierii celui de al doilea
prea multă vreme cu întâiul
ori pentru „raritatea” arti-
colelor proprii de pe blog-ul
personal (!) în cazul profe-
sorului Coja!

Şi nu este firească
nici replierea initiatorilor prin
introducerea ulterioară a
celor menţionaţi, dar şi a altor
condee ignorate, ca posibili-
tate de vot la categoria „şi
alţii”. Dimpotrivă, dacă toate
celelalte neajunsuri şi
neconcordanţe pot fi scuzate
ca preţ al impactului
emoţional generat de
lansarea acestui prim „top”,
menţionarea şansei de a-i
vota pe toţi acei gazetari
ignoraţi la categoria „şi alţii”
pune o demarcaţie deloc
subiectivă între aceia pe care
îi vor iniţiatorii proiectului a-i
scoate în evidenţă şi restul
editorialiştilor.

Totuşi, dincolo de
aceste neajunsuri, ideea
strângerii la matcă a gazetar-
ilor naţionalişti rămâne
valabilă. Iar personal mă
încântă acţiunea colegilor de
la „FrontPress”, mai ales că
printre cei nominalizaţi se
numără jurnalişti cărora,
exact pentru felul de expri-
mare, gazeta „Naţiunea” le-a
acordat în ultimii doi ani
diplome de excelenţă (Maria
Diana Popescu, Dan Tănasă,
George Bara, Remus
Tănasă). Acest lucru îmi
reconfirmă faptul că, dincolo
de sacrificiile materiale, ges-
tul de a fi dus mai departe,
dimpreună cu publicistul
Romeo Tarhon, ziarul
Naţiunea nu a fost o inutil.

Nu a fost însă un
drum uşor… Privesc în urmă
şi nu pot să nu amintesc trista

realitate a anilor ’90. Când a
pronunţa cuvinte precum pa-
trie, patriotism ori
naţionalism, darămite de a le
mai aşterne pe hârtie, erau
asociate şi reproşate ca
aparţinând nu doar unui
„curent” nostalgic, ci de-a
dreptul cripto-comunist! Pen-
tru că, atunci, la modă era
dărâmarea simbolurilor
naţionale, distrugerea, inclu-
siv prin destrămarea fibrelor
culturale şi publicistice, a
fiinţei noastre naţionale. Am
uitat noi oare de detractorii
care acuzau şi instigau îm-
potriva articolelor naţionaliste
şi patriotice?!

În acei ani,
„Naţiunea” era privită ca o
ciudăţenie, ironizată drept
„fiţuică” de către detractorii
„literaţi” ai momentului.
Marele cărturar şi patriot Iosif
Constantin Drăgan, care şi-a
asumat refondarea gazetei la
începutul anilor ’90, era cata-
logat drept „legionar”, iar noi,
ca redactori, priviţi şi blamaţi
drept naţionalişti-extremiști.
Pentru că, atunci, 
în manipulările vremii,
naţionalismul era echivalat a
priori, de către aceeaşi de-
tractori, drept extremism!

Erau vremuri în care
presa de orientare patriotică
şi naţionalistă se număra pe
degete. Iar noi, cei puţini,
eram luaţi peste picior când
apăram Ardealul, că doar nu
o să plece ungurii cu ţara în
spinare!, eram ameninţaţi cu
procese pentru că ridicam un
deget acuzator împotriva
celor ce jefuiau prin privati-
zare, primeam, cu dedicaţie,
ordonanţe de urgenţă doar
pentru curajul lui I.C. Drăgan
de a fi editat şi revista de
cultură patriotică şi istorică
„Mareşal Antonescu”! (şi nu
C.V. Tudor şi Mircea Chelau
au ridicat statuia Mareşalului
în curtea bisericii
bucureştene din Piaţa Muncii,
ci I.C. Drăgan este cel ce a
finanţat-o, cei doi fiind invitaţi
de marele cărturar să par-
ticipe la dezvelire; asta ca în-
dreptare a unor reinterpretări
„istorice” de pe anumite for-
muri!).

Atunci, eram cu
adevărat puţini. De aceea, nu
pot fi de acord cu argu-
mentele „FrontPress”-ului
pentru neincluderea lui C.V.
Vadim în „top”-ul
editorialiştilor naţionaliști.
Măcar pentru faptul că
„România Mare” publica,
săptămână de săptămână,
pagini întregi despre
mârşavele acţiuni ale
formaţiunilor maghiare în
Ardeal!

Vremurile s-au
schimbat, iar apariţia unui
nou val al jurnaliştilor, care au
simţit româneşte şi au con-
struit platforme virtuale 
pe linia naţionalismului,
dovedeşte că prin felul de a fi
rezistat ca „fiţuică” în pe-
rioada de plină manifestare a
detractorilor, „Naţiunea” a
contribuit la menţinerea unei
linii gazetăreşti de orientare
naţionalistă. Atunci, noi,
dimpreună cu alte câteva
publicaţii, ne manfestam pe
un firicel de pârâu publicistic
dintr-o mare de presă care
căzuse pradă detractorilor;
pentru că aşa era la modă: să
desfiinţezi tot ceea ce era
românesc! Astăzi, acest firicel
s-a lăţit ca exprimare şi
revine în matca de drept a
Neamului Românesc. De
acest lucru avem nevoie şi nu
de o „selecţie” a
editorialiştilor! Pentru că nu
trebuie deschise fisuri de or-
golii care să ducă, în cele din
urmă, la decredibilizarea
proiectului şi, prin extensie, 
a ideii reprezentării
naţionalismului. Şi nu trebuie
amestecate lucrurile doar din
dorinţa de a capta 
(poate, politic?!) expresia
naţionalismului.

De aceea, „Naţiunea”
rămâne solidară ideii de a ne
strânge într-un for național al
publicisticii naţionaliste. Cine
ştie, poate vom depăşi orgoli-
ile şi frustările, şi mă bazez
pe faptul că tinerii sunt mult
mai maleabili, şi vom reuşi să
furnizăm şi o voce comună.

P.S.:

Pesemne, mulţi mă
vor tachina pentru aceste
gânduri, plecând de la ideea
că nu am fost inclus în acel
top! Nici nu mi-aş fi dorit.
Locul meu nu este acolo;
pentru că nu mă definesc prin
ceea ce am scris, ci prin ceea
ce mai am de spus. Iar
„Naţiunea” este o formatoare
şi o tribună prin care invităm
cititorii să cunoască tinerele
condeie. Şi mă bucur când
descoperim un tânăr, mai
tânăr chiar decât predecesorii
care cristalizează asemenea
scrieri cu mult înainte de
vârsta de „consacrare” de pe
linia publicisticii naţionaliste.
.
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Doar o vorbă și-apoi tac! Doar o vorbă și-apoi tac! 

Vasile
Bele

MMai rar mai auzi, prin
satul tradițional, vorbindu-se în
pilde. Eu, personal, pot
mărturisi că încă am mai apucat
și acea perioadă. Vremea când
oricărei întrebări îi găseai
răspuns cu o pildă sau cu o
zicătoare. Ei bine, azi nu mai e
așa! Azi, de cele mai multe ori,
întrebărilor (indiferent de natura
lor) li se răspunde, scurt, cu
,,da!”, sau ,,nu!”. Și-atât! Poți să
mai aștepți în ,,compensare” și
o altă explicație, că aceasta
vine din ce în ce mai rar. Une-
ori, chiar deloc! Uneori, lipsește
cu desăvârșire, iar dacă scurtul
răspuns te mulțumește e spre
norocul tău, dacă nu, pui o altă
întrebare, și ,,jocul” poate con-
tinua mult și bine. În vocabularul
nostru avem foarte mulți ,,da!”,
și tot pe-atât de mulți ,,nu!”.
Asta-i lumea noastră, dar pe
bunicul l-am auzit de multe ori
spunând: ,,astă lume nu-i a me,
ceielaltă nici așe!”. N-am înțeles
atunci tâlcul, poate nici acum nu
aș ști să-l descriu întocmai așa
cum îl știa bunicul. Și-apoi tot
adevărată e și vorba că
,,nemulțumitului i se ia darul”.
Nu pune multe întrebări că s-ar
putea să te pierzi, nu în
răspunsuri, ci mai degrabă în
liniștea lui. Putem schimba
lumea? Cum să nu, ați fi gata să
răspundeți, dar vă este mult mai
comod să ziceți doar ,,da!”! Iar
,,da-ul!” despre care vorbeam.
Poate unii, nu din zel sau curaj
mult, vor răspunde, la fel de
scurt ,,nu!”. Și au mai răspuns la
o întrebare. Spre deosebire de
mulți alții, eu sunt din fire mai
vorbăreț (dați-mi dreptate, dragi
prieteni, spunându-mi cât sunt
de modest). Și-aici trebuie să
mă laud că-l moștenesc pe
bunicul dinspre mama, fie iertat,
că s-a grăbit, chiar și la peste 90
de ani, să plece pentru a duce
pilde și îngerilor.  Era un meșter
la vorbă, un foarte bun orator.
Avea un sfat și o vorbă pentru
oricine. Și pentru cel supărat
sau amărât, și pentru cel  fericit
sau bucuros. Și iar spun, spre
deosebire de alții, mie nu-mi
place ,,să tac”. Deci, eu nu ,,tac
și fac”, că doar așa se zice
,,tace și face!”. Ei bine eu nu tac
și fac. Nu sunt tăcut, dar nici
plăcut, păi cui îi place să-i
pălăvrăgești azi? Nimănui! Se
mai zice și ,,tăcut și făcut!”, sau
,,tăcut și plăcut!”, dar asta e o
altă poveste, e un alt episod.

Deci, până și eu știu să
tac! Și mai știu un lucru – am
învățat să și ascult. Că suntem
și ascultați ar fi alt subiect,
destul de interesant. Vorbitori
mulți, ați fi tentați să ziceți, nu!?
,,Mulți chemați, puțini aleși!”, se
potrivește ca o mănușă. Printre
cei mulți chemați, sunt și eu!
Dar și printre ascultați, că dacă
lumea  nu mă ascultă, în discur-
sul meu, nu-mi place, și-atunci
protestez tăcând. Deci, culmea,
că mă simt! Simt eu asta. Simt
în suflet acest fapt. Dar cu aleșii
iar avem de vorbit mult. Sunt ai
noștri, nu? Doar ,,i-am ales”! Pe
unii doar. Că alții (cei care n-au
reușit) au pierdut. Și eu sunt
printre cei mulți, dar și aleși. Nu
ales prin vot pentru că, încă, nu
mi-am depus nicio candidatură,
să nu faceți vreo confuzie.

Vorbesc despre cei
care și-au depus candidaturi
pentru funcții și fotolii. Eu încă
nu tânjesc după așa ceva, dar
nu se știe niciodată. Sunt ai
noștri și asta e! Nu sunt ei de
vină. Mare parte a păcatului îl
purtăm noi. În schimb ei, știu să
vorbească frumos și elegant.
Când? Cum când? O dată la
patru ani! Da, atunci ei știu și
când să vorbească și cât să
vorbească. Cât? Cât de mult,
nu? V-ați dat deja cu seamă – în
plină campanie electorală. În
campania electorală vorbesc și
,,mult și bine”. Pentru ei. Așa
cred ei, că noi nu mai credem în
vorbele lor. Dar culmea că toți
tăcem. Nimeni nu suflă o vorbă.
Un murmur, pe ici pe colo, dar
se termină repede. Și ,,la vre-
muri noi, tot noi!”. Și-apoi tac.
Un an, și încă unul. Și dacă au
tăcut doi ani, are rost să-și
deschidă gura în al treilea an?
Las că trec cei trei ani și zece
luni și-o să vorbească iar. Deja-
și cunosc lecțiile. Ba, au mai
primit niște directive de la cen-
tru. Cea mai importantă
directivă – să vorbească orice,
numai să nu tacă. Deci, con-
cluzia noastră – când vorbesc
ei, tăcem noi, și când tac ei, vor-
bim noi. Așa, pe-ascuns, de
frica de-a nu fi auziți. Al dracului,
de ce ne este frică. Să vorbim
,,după”, deja suntem
profesioniști. Că dacă am vorbi
toți o dată, ar fi un adevărat
haos. Și-atunci mai bine
vorbească ei, atunci când le
vine rândul, că doar noi vorbim
mult mai mult decât ei. Trei ani
și zece luni. De-ajuns pentru
noi, dar și pentru ei, garantat.
Deci, când și cât tac ei, vorbim
noi, dar asta e altă poveste. Aici
e treaba cu politica și politi-
cianul. Sunt două lucruri diferite.
Una e politica – o știință, pentru
cei care o înțeleg în acest mod.
Și altul e politicinul. Nu întot-
deauna, cel din urmă, adică
politicianul, face și politică. Nu
am făcut politică niciodată, dar,
pe cuvânt de onoare, mi-ar fi
plăcut să fiu absolvent de studii
politice. Nu că nu s-ar putea,
dar îmi vine să tac, doar
gândindu-mă la această idee.

Timpul meu a cam tre-
cut, dar asta nu înseamnă că tot
tac, și iar tac, și tu ,,să taci”, iar
răspunsul meu să fie, ,,eu să tot
tac!”. Cred, și-aș fi în stare,
chiar să fac un pariu, și-apoi să
jur, că aș fi altfel decât cei de
azi, pe care i-am ales tot noi.
Adică? Aș fi cel care nu tace nici
în campanie electorală, și nu
tace nici în timpul mandatului
(dacă, printr-un pustiu de noroc,
aș fi ales). E o ipoteză ce-ar
putea să devină realitate. Cum
în viața asta nimic nu e
întâmplător, mă rezerv și îmi
vine să tac. Deocamdată. Pen-
tru că eu am alte priorități, am
alte idei. Dar, ce credeți, că pot
să tac? Nu tac nici mort! Doar
dacă e vorba de politică. Dar
am făcut eu politică? Nu! Nici
gând! Știu sigur până când voi
tăcea. Apoi, Doamne, câte voi
avea de spus. Și le voi spune.
Mă întorc de pe ulița politicii, și
conjug mai departe, așa aiurea,
fără a mai ține cont de gramat-
ica limbii române, verbul ,,a
tăcea”, pentru că deja am fost
apostrofat, ,,tu să taci!”. Și-am
ascultat. Mi s-a spus acasă, de
iubita mea soție, de-un milion

de ori, (până la un milion am
numărat), după asta m-am oprit
cu numărătoarea, dar nevastă-
mea a continuat. Eu să tac, dar
tu când vei tăcea? Asta-i marea
întrebare. Tot ea, frumoasa mea
soție, din dragoste, din prea
multă dragoste pentru mine, nu
mă lasă decât să tac. ,,Vorbesc
eu și-n locul tău!”, m-a asigurat
într-o zi. Și-am crezut în vorbele
ei, sincere. Iar a fost rândul meu
să tac. Până într-o zi, când,
după ce-am verificat cardul de
salariu, am plecat la
cumpărături într-unul din marile
noastre Mall-uri. Nu-i dau nume
că-i fac reclamă, deci, mai bine
tac, că a tăcea e o adevărată
artă. Aici, lume multă, așa cum
știm noi să procedăm. Într-una
ne plângem că nu avem bani,
ba că nu ne ajung banii, ba că
am prea puțini, dar magazinele
Mall sunt pline. Aici am impresia
că doar femeia vorbește, iar
bărbatul tace. Cel puțin la mine
în familie așa e. Deja am învățat
regula, că e una simplă, doar.
Tu să taci! Și luăm magazinul
dintr-un cap într-altul, dintr-un
raft într-altul, așa ca-n Mall.
Nevastă-mea știe cel mai bine
conjuga acest verb, iar eu
ascultător nu mai am de ales.
Eu nu tac, tu să taci. Păi, când
am vorbit? Am tăcut și-am as-
cultat. Știți cât m-a costat
tăcerea? Tot salariul de bugetar.
Păi, dacă ai tăcut, veți fi tentat a
zice. Aveam de ales? Garantat
nu! Dar dacă e regulă s-o re-
specte toți bărbații. Eu m-am
săturat de reguli, de legi, de
dispoziții date de femei, de cu-
tume ... gata m-am săturat ... și
iar tac. Atâta mi-a fost tot
protestul, dar dacă mă fac politi-
cian, s-o credeți că mai tac.
Atunci îi spun codul pin la
nevastă-mea și-i dau cardul. Se
descurcă ea și singură. Eu va
trebui să vorbesc - și-ntr-o parte
și-n alta. Că de ... doar sunt
politician. Nu o să mai am tim-
pul necesar de-a merge cu iu-
bita mea soție la cumpărături,
dar o s-o învăț să-și găsească
una-două prietene, să nu-i fie
greu singură, prin magazin. Să
aibă cu cine povesti, că e mare
povestitoare, credeți-mă. Sau
poate o știți, deja, și-mi dați
dreptate. Și să mai
îndrăznească cineva să spună
că bărbații nu au întotdeauna
ultimul cuvânt! Dar asta nu o
mai știu de la bunicul dinspre
mamă, asta am învățat-o pe
pielea mea, numai după ce m-
am însurat. E de actualitate, că
pe vremea lui bunicu nu era
card și nici Mall. Că de-ar fi
fost... azi eu eram politician, iar
copiilor copiilor mei nu le-ar fi
lipsit nimic. Așa că dacă nu a
fost pe vremea lui bunicu, de
ce-aș fi eu acum patron de
Mall? Pardon – nu de ce, cu ce-
aș fi eu patron, dacă bunicul n-
a avut ,,lichidități”. El a fost
lichidat și folosea multe lichide.
E o mare diferență între una și
alta? ,,Niciuna”, veți răspunde.
Păi, ce faceți acuma ne jucăm
iar. Nu mai răspundeți cu ,,da”
sau ,,nu”? Probabil, fără să mă
uit în DEX, zic și eu, așa... că
lichidații or fi cei care consumă
lichidele. Asta ca să înțeleg mai
bine sintagma ,,eu cu cine
votez?”, la viitoarele alegeri, că
și așa ne bat la ușă. Mai fac un
pas întru cunoaștere șterg din
vocabularul limbii române ver-

bul ,,a tăcea”. Șterg verbul dar
și conjugările sale. Și-atunci
rămâne povestea. Dar e
adevărat că ,,o tacă, e cât o
vacă”. Așa zicea și bunicul! El a
prins alt secol. Nu suntem de
vină cu nimic – dar el ce-a avut
de spus a spus. Nu a tăcut. Lui
nu-i plăcea tăcerea, căci era de
aur, pe vremea lui. Așa că ,,n-a
tăcut, dar nici aur n-a avut”. Așa
zic eu, că alții au spart casa în
care a trăit. Cât de ,,încâlcite
sunt căile Domnului”, doar
Domnul știe, mai adaug eu. Că
eu merg pe drum drept. Adică
drept înainte. Că de, înainte era
mult mai bine. Aveam de toate.
Că nici nu-mi vine să las ,,dru-
mul pe cărare”. Dacă așa aș
face desigur m-aș rătăci. Dar
ce, nu sunt un rătăcit?
,,Rătăcitor prin această lume”,
spunea și popa, unuia pe care
,,l-au dus” din lumea asta
necazurile și lichiditățile prea
multe. Și-apoi trei zile toată
lumea îl vorbea numai de bine,
de parcă el mai auzea. Dar
chiar, oare mai auzi atunci când
... știți, te duci. Atunci taci, și nu
zici nimic. Nici măcar nu te
miști, numai dacă te mișcă alții.
După trei zile, se satură de tine,
și te duc, vrei-nu vrei. Și iar taci,
chiar dacă strigi nimeni nu te-
aude. Poți striga oricât de tare
că nu au urechi să audă. Toți
sunt supărați, toți te plâng. Abia
acum e momentul să vorbești și
tu. Dar nu... lasă că vorbesc alții
în locul tău, că-i mai bine așa.
Tu să taci! Și ai tăcut, pe vecie!
Verbul se mai conjugă și azi,
povestea poate să fie oricând și
reală. Deocamdată totul l-am in-
ventat, așa ca să nu tac, că-mi
vine rândul și mie să tac. Până
atunci... voi vorbi,
dumneavoastră să tăceți și să
mă ascultați, că și bunicul zicea,
să ,,nu lași pe mâine ce poți
face azi”. Dar ce mai vrei să faci
azi, că și așa ai făcut destule.

Încă nu ai obosit? Cât
vrei să te muncești? Ce mai vrei
să faci? Și multe astfel de
întrebări... fără rost. Așa că
dacă toți tac, și tu să taci.
,,Munca l-a înnobilat pe săracul
om”. Dar nu pe toți. Pe unii, într-
adevăr i-a înnobilat, dar pe alții
robi i-a făcut. Aici e vorba cu
politicienii. Ei sunt nobili, ei știu
totul. Toată lumea e a lor, de
parcă ei au și inventat-o. Dar
poate că au ei dreptate și
greșesc eu, așa că mai bine tac,
decât să spun cine știe ce
prostii. Că și așa ,,toți îți dau
sfaturi, nimeni nu-ți bagă în
sac”. Toți își dau cu părerea,
numai când sunt puși în fața fap-
tului nu mai știu vorbi. Ori nu vor!
Poate-s plătiți să tacă. Doamne,
dacă-i așa, plătiți-mă și pe mine
să tac. Dar să-mi dați bani mulți
că altfel vă spun, nu tac. Și am
tăcut! Doamne ajută! Că
,,Doamne iartă-l”, a zis popa din
sat. Doamne iartă-l, că a furat,
săracul. Doar două milioane de
euro. Că lei nu mai furăm decât
de la cei ce sunt în pensie. Doar
lor le mai vine pensia în lei,
deocamdată. Ar fi bine să apuce
să prindă și euro. Dar după cum
merge lumea ăștia scapă de noi,
înainte. Ne lichidează, că e mai
bine așa. O singură întrebare îmi
vine să mai pun, și după, pe
vecie, tac: după ce nu vor mai fi
pensionari ce vor face cu pensi-
ile? Le vor lua tot ei? Nu-mi
doresc să fiu bătrân, dar vreau
să ajung să împlinesc 100 de

ani. Ce frumos ar fi, dar după
cum trece de repede timpul, nu
peste multă vreme îi împlinesc.
Atunci dau de băut la toată
lumea. Nu voi mai vorbi nimic.
Tac și-i ascult pe toți. Așa-mi
propun, dar  nu-i sigur că va fi
așa, că vremurile se mai și
schimbă, iar promisiunile se mai
și uită, în ziua de azi. Vremea
da, noi nu! Timpurile da, numai
noi nu, dar ce așteptăm, că doar
n-om fi plante. Iertare, pentru
comparație. Pilda asta nu-i de pe
vremea lui bunicul, e de actuali-
tate. Mai auzi pe unul pe altul
spunând, cu gura până la urechi,
,,mișcă-te, măi, că nu ești
plantă!”. Ce-o mai fi și asta?
Plantele nu se mișcă? Ele nu
cresc? Ce au cu planta?
Săraca... mai bine ar tăcea.
Ăștia sunt ,,băieți de băieți”. Da,
ați citit bine, noua generație,
care va avea grijă să
muncească, pentru ca noi să
avem pensia mare. De ,,Sfântul
Așteaptă” ați auzit? Atunci o să
avem noi pensii. Ne-au garantat
,,aleșii noștri”. Și ,,dacă am zis,
am zis”, adică e sigură treaba,
,,e pe bune”, nu-i șagă.

Mai am o vorbă și-apoi
tac. Nu mai pot să stau. Îmi las
,,job-ul” (un cuvânt destul de nou
în vocabularul nostru) și mă fac
senator. Sau deputat. Am auzit
că ăștia au pensiile mari. Și eu
îmi doresc să ajung să fiu pen-
sionar. Și, îmi doresc o pensie și
mare și lungă. Pentru că vreau
să beau cu dumneavoastră o
șampanie scumpă, atunci când
voi împlini o sută de ani. Ce vă
mirați? S-o credeți voi că nu
ajung! Trăiesc câți ani vreau, că
în România mea ,,nu mor caii
când vor câinii”. După cum trec
de repede vremurile nu durează
mult și aniversez suta. Dar
atunci vă vreau pe toți cei care
citiți acest simplu articol, să-mi
fiți prin preajmă. Eu vă aștept!
Doamne cum trece vremea de
repede? Specialiștii cunosc și
răspunsul, doar bunicul zicea
ceva de genul: dacă oamenii or
fi buni și zilele se vor lungi, dar
dacă or fi oamenii răi, atunci
zilele lor vor fi tot mai scurte. Va
fi sfârșitul lumii. Oare să prindem
noi sfârșitul de lume? Nu cred să
avem bucuria asta, dar tot îmi
vine să spun că ,,după noi po-
topul!”. Nu văd ce-ar putea să
mai urmeze – dezastru avem,
minciună avem, nemernicii
avem, certuri din belșug. Ce-ar
mai putea să urmeze? Războaie
sunt. Nu la noi, dar prin
vecinătățile noastre. Frații se
ceartă ori se urăsc ,,de moarte”.
Părinții nu se mai înțeleg sub
nicio formă cu copiii lor. Timpul
trece prea repede că azi e luni și
imediat e vineri. Azi e ianuarie,
imediat e vară, și nici nu știi când
deja e Crăciunul. Și-ntre astea
ne certăm, nu ne suportăm, ne
batem cu pumnii în piept că eu
am dreptate, că eu sunt cel mai
tare, uitând esențialul – nimeni
nu-i mai mare sau mai tare decât
unul singur, Dumnezeu, Căruia
prea puțin ne mai știm ruga.

Și-acum chiar vă las,
căci e târziu. Târziu de tot, și e
timpul să mai tac și eu. Nu că mi-
ar fi somn, oricum e undeva
târziu în noapte. Unii lucrează,
alții dorm și-n somnul lor proba-
bil visează, că și visele astea nu
cred că sunt așa, întâmplătoare.

●
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PPe lângă jefuirea
uriaşului zăcământ de aur,
argint, wolfram, uraniu, arse-
niu, vanadiu, titan, galiu, crom,
nichel, cobalt, germaniu şi
molibdem de la Roşia
Montană, asasinii economici şi
asasinii politici au pus la cale
distrugerea pentru totdeauna a
geografiei, vieţii umane, faunei
şi florei pe zeci de kilometri
pătraţi în jurul acestei localităţi
multimilenare. Pentru atin-
gerea acestor obiective este
sfidată Constituţia României şi
Legea minelor, Legea
nr.85/2003, care la art.11,
alin.1 prevede că: „efectuarea
de activităţi miniere pe
terenurile pe care sunt am-
plasate monumente istorice,
culturale, religioase, situri
arheologice de interes 
deosebit, rezervaţii natu-
rale…sunt strict interzise.”

Comuna Roşia
Montană este protejată, prin
Legea nr.5/2000, anexa nr.3,
ca patrimoniu naţional de val-
oare excepţională, iar satul
Roşia Montană este înscris în
lista monumentelor istorice,
publicată în Monitorul Oficial al
României, nr.646 bis din 16
iulie 2004.

Pentru exploatarea şi
jefuirea bogăţiilor Poporului
Român aflate la Roşia
Montană, pe lângă folosirea a
200.000.000 kg cianură,
proiectul R.M.G.C. prevede uti-
lizarea a 150.000.000 kg
dinamită pentru dislocarea a
circa 200.000.000 tone de rocă
eruptivă dură. Pe durata
exploatării de 16 ani se vor
efectua 3.000-3.200 explozii,
folosindu-se 50-60 tone de
dinamită la fiecare explozie.
Aceste explozii sunt prevăzute
a se repeta din două în două

zile şi vor produce cutremure
locale cu magnitudinea de 1,5
– 4 pe scara Richter, care nu
vor avea epicentrul în
adâncime ci la suprafaţă. Ca
urmare a celor peste 3.000 de
explozii necontrolate şi a
cutremurelor provocate nu va
mai sta piatră pe piatră pe raza
actualei comune Roşia
Montană, vor fi distruse toate
clădirile existente, vor fi pulver-
izate toate galeriile din vremea
dacilor şi romanilor, se va
prăbuşi barajul proiectat a
avea o înălţime de 185 m, vor
pleca la vale uriaşele halde de
steril şi conţinutul iazului de de-
cantare care vor „mătura” toate
localităţile din aval şi vor cont-
amina cu cianură râurile din
apropiere, Dunărea, Delta
Dunării şi Marea Neagră. Zona
actualei comune Roşia
Montană va fi transformată
într-un pustiu nelocuibil în
următorii 200-300 de ani. La
Roşia Montană va fi iadul pe
pământ ! Iniţiatorii şi
susţinătorii proiectului
R.M.G.C. repetă că aceasta
este o dezvoltare durabilă a
zonei. Este incredibil, dar
adevărat, că unii membri ai
Sindicatului „Viitorul Mineritu-
lui” de la R.M.G.C. protestează
şi susţin că intră în greva
foamei împreună cu membrii
lor de familie, dacă Parlamen-
tul României nu aprobă rapid
legea care să permită
R.M.G.C. să le dinamiteze
locuinţele şi anexele
gospodăreşti, bisericile şi
mormintele strămoşilor lor.
„Ochiul dracului” le-a luat
minţile la mulţi oameni bogaţi,
dar şi la cei săraci.

Până acum, nimeni nu
a îndrăznit să-i tragă la
răspundere pe toţi cei care, în
perioada 1997-2013, au pus la
cale, au susţinut şi fac lobby
pentru firma internaţională
R.M.G.C., cu acţionariat în

continuă mişcare. Este evident
că toţi cei implicaţi în afacerea
Roşia Montană nu au acţionat
în zadar, ci pe sume variabile,
reprezentând preţul trădării de
Neam şi Ţară.

Susţinătorii proiectului
R.M.G.C. au ocolit până acum,
cu multă abilitate, adevărul
referitor la distrugerea cu 150
milioane kg dinamită a trei
munţi, a numeroaselor monu-
mente istorice şi a comunei
Roşia Montană, precum şi cel
care vizează producerea a
peste 3.000 de cutremure arti-
ficiale în Munţii Apuseni. Nu
este exclus ca semnatarii din
partea ministerelor care şi-au
dat acordul şi miniştrii care au
votat în şedinţa de Guvern
pentru recentul proiect de lege
privind Roşia Montană să de-
clare că nu au ştiut nimic de-
spre proiectul de dinamitare a
localităţii şi a celor trei munţi,
nici de cele peste 3.000 de
cutremure programate de către
R.M.G.C.Partidul România
Mare solicită europarlamentar-
ilor din România să aducă la
cunoştinţa Parlamentului Euro-
pean planul criminal, unic în
Europa, vizând dinamitarea
Roşiei Montane, folosirea a
200.000.000 kg cianură şi pro-
ducerea a peste 3.000 de
cutremure devastatoare. De
asemenea, P.R.M. insistă pen-
tru retragerea de către Guver-
nul Ponta, de la Parlament, a
proiectului de lege referitor la
afacerea criminală de la Roşia
Montană.

Văzând că proiectul
de lege „fabricat” de R.M.G.C.,
însuşit în unanimitate de mem-
brii Guvernului Ponta II (unde
a fost adus de către ministrul
Dan Şova care l-a primit prob-
abil de la mama sa Ana
Diculescu Şova care printr-o
firmă de avocatură acordă
asistenţă juridică Companiei
Roşia Montană Gold Corpora-

tion în toate litigiile cu privire la
proiectele de exploatare
auriferă pe teritoriul României)
şi înaintat Parlamentului
României pentru aprobare, a
generat mari şi numeroase
manifestaţii publice de protest
în Bucureşti şi multe dintre
marile municipii ale ţării,
asasinii economici şi asasinii
politici străini şi autohtoni, pre-
cum şi cozile lor de topor, au
trecut la şantaj. Ei au
obrăznicia să ameninţe
Poporul Român că se vor
adresa instanţelor
internaţionale şi vor solicita
daune de două sau patru mil-
iarde de dolari U.S.A. pentru
cele 600 milioane dolari U.S.A.
cheltuite până acum. Această
ameninţare va fi materializată
dacă nu li se permite celor de
la R.M.G.C. să dinamiteze cea
mai veche exploatare de aur
din lume, să declanşeze peste
3.000 de cutremure devasta-
toare, să folosească
200.000.000 kg cianură, să
producă cel mai mare dezastru
ecologic din Europa şi să
scoată din România tot con-
centratul minier de la Roşia
Montană, evaluat cu mult
peste 100 miliarde euro. În re-
alitate, R.M.G.C. şi-a asumat
riscul şi a cheltuit în avans o
sumă de cel mult 600 milioane
dolari U.S.A. pentru achiziţii de
case şi terenuri, descărcarea
de sarcină arheologică, acte
de corupţie şi numeroase
sponsorizări, fără a fi obţinut
acordul de mediu şi fără a
avea aprobările legale nece-
sare pentru începerea
exploatării şi jefuirii uriaşului
zăcământ de la Roşia
Montană.

În fapt, R.M.G.C. are
şansa să pretindă daune de la
semnatarul contractului cu
Minvest Deva. Abia în aceaste
zile, românii manipulaţi de 15
ani printr-o publicitate agresivă

a R.M.G.C. au ocazia să afle
că există doar o singură
semnătură românească şi
aceia fără valoare juridică pe
contractul „beton” cu care
şantajează acum Parlamentul
României pentru a vota o lege
care să acopere toate
fărădelegile şi actele de
corupţie din perioada 1997-
2013. Conform contractului de
societate încheiat între membri
fondatori, din anul 1997, în
cazul în care nu începe ex-
ploatarea la Roşia Montană
succesorii Euro Gold Re-
sources S.A. pot pretinde de la
Minvest Deva numai cota parte
din contribuţia la capitalul so-
cial, care a fost de 357.500
dolari U.S.A. Între timp, nici cei
de la R.M.G.C., nici avocaţii lor
din mass-media, nici Guvernul
Ponta şi probabil că şi mulţi
dintre senatorii şi deputaţii din
Parlamentul României nu au
aflat că a intrat în procedura de
insolvenţă Minvest Deva.

Cetăţenii români
aşteaptă ca R.M.G.C. şi Gu-
vernul Ponta să dea publicităţii
lista foarte lungă cu per-
soanele fizice şi persoanele ju-
ridice care au fost
„sensibilizate” financiar şi cu ce
sume spre a susţine proiectul
lor pentru Roşia Montană.

Ca urmare a reacţiei
ferme a românilor ieşiţi în
stradă, în număr din ce în ce
mai mare, sunt şanse mari să
se aducă la cunoştinţa opiniei
publice adevărul privind es-
crocheria şi genocidul pregătit
la Roşia Montană împotriva
Poporului Român, iar marii
ţepari vor conştientiza că au
luat o ţeapă în România în
încercarea de a distruge local-
itatea Roşia Montană şi de a
jefui un zăcământ uriaş lăsat
Poporului Român de Bunul
Dumnezeu în Grădina Maicii
Domnului.

●
Aurul în ţară, trădătorii afară!Aurul în ţară, trădătorii afară!

C-tin Cojocaru

GGuvernanţii României
nu mai au nici un pic de teamă
şi nici de ruşine faţă de poporul
român. Au ajuns până acolo
încât să aprobe un proiect de
lege prin care pun la dispoziţia
unei firme străine private o
bună parte din rezervele de aur
ale ţării, în condiţii înjositoare
pentru statul şi poporul român.
Exploatarea rezervelor de aur,
argint şi alte metale preţioase,
de la Roşia Montană, de mil-
iarde de euro, urmează să se
facă prin încălcarea legilor în
vigoare ale ţării, prin expro-
prierea cetăţenilor şi statului
român de mii de hectare de
teren şi de alte imobile, prin dis-
trugerea unor inestimabile val-
ori ale patrimoniului naţional,
prin otrăvirea mediului pe mari
suprafeţe ale ţării, urmând ca
statul român să se aleagă cu o
redevenţă minusculă. Toate
aceste fărădelegi pentru
îmbogăţirea câtorva străini şi a
câtorva guvernanţi trădători de
ţară. „Afacerea” de la Roşia
Montană este vârful aisbergu-
lui. Dedesubt, se află, în deru-
lare, sau în pregătire, sute de

alte contracte, prin care
resursele naturale ale
României au fost sau urmează
să fie puse la dispoziţia firmelor
private străine, pentru
îmbogăţirea acestora şi
sărăcirea poporului român.
Petrolul, gazele, apele min-
erale, aurul, argintul, uraniul,
pădurile, apele, etc, au fost sau
urmează să fie vândute sau
concesionate firmelor private,
în cea mai mare parte străine.
În ciuda faptului că noi, poporul
român, am dovedit capacitatea
tehnică de a exploata aceste
resurese, printr-o experienţă de
mii de ani. Circul făcut de Victor
Ponta şi Crin Antonescu, al
căror Guvern, a aprobat
„proiectul” prin care România
este batjocorită, umilită, călcată
în picioare, de o firmă de
apartament, pentru ca, apoi, la
presiunea străzii, să dea înapoi,
să-l declare „proiect închis”, nu
face decât să amâne punerea
lui în aplicare, după adoptarea
noii lor Constituţii, care va face
imposibile proteste de am-
ploarea celor declanşate de
acest „proiect”. Strada trebuie
să ceară oprirea tuturor
„proiectelor” prin care sunt je-
fuite resursele naturale ale ţării,

nu numai a celui de la Roşia
Montană. Putem trăi, mult mai
bine, şi fără astfel de „proiecte”.
Este adevărat că nu mai avem
industrie extractivă. Nu mai
avem industrie de nici un fel. Mii
de fabrici şi uzine au fost în-
chise, distruse, sau vândute
străinilor. Multe au fost demo-
late şi vândute ca fier vechi. Să
nu uităm, însă, că noi, poporul
român, le-am construit. Le
putem construi din nou. Cu
condiţia să scăpăm de lipitori.
În prezent, producem, anual, un
Produs Intern Brut (PIB), în val-
oare de 130 miliarde de euro.
Jumătate din această avuţie
pleacă în afara ţării,
nedeclarată şi neimpozitată.
Prin Legea Cojocaru, am putea
reţine la sursă, în ţară, cel puţin
jumătate din ce pleacă, acum,
în afara ţării, adică cel puţin 30
miliarde de euro. ÎN FIECARE
AN. Investiţia de la Roşia
Montană este de sub un miliard
de euro. În fiecare an putem
finanţa peste 30 de proiecte de
dimensiunea celui de la Roşia
Montană. În fiecare an, putem
crea nu 900 de locuri de
muncă, cât se laudă Gold Cor-
poration şi Guvernul Ponta că
vor crea la Roşia Montană, ci

300.000 de locuri de muncă. ÎN
FIECARE AN. Cu banii noştri.
Cu capitalul nostru. Care va
aduce profituri pentru noi, pen-
tru cetăţenii României. Nu pen-
tru proprietarii lui Gold
Corporation. Mass-media din
România distrage atenţia
cetăţenilor, inclusiv a celor care
protestează pe străzile oraşelor
ţării, de la problema de fond,
care este aceea a spolierii
României de resursele sale nat-
urale, către probleme secun-
dare, legate de tehnologiile de
exploatare a acestor resurse.
Suntem împotriva exploatării
aurului prin utilizarea cianurii şi
suntem împotriva exploatării
gazelor de şist prin fracturare
hidraulică. Înainte de toate,
însă, suntem împotriva spolierii
României de resursele sale nat-
urale, de capitalul său şi de
forţa sa de muncă. Aceasta
este problema de fond cu care
se confruntă poporul român, nu
tehnologiile de exploatare a
resurselor.

Resursele naturale ale
României se află în proprietate
publică şi ele aparţin, în în-
tregime, poporului român. 

Mişeleşte, guvernanţii
României, au strecurat în

Constituţia ţării o frază prin care
au făcut statul român proprietar
asupra acestor resurse, prin
care şi-au creat dreptul de a
face ce vor ei cu aceste
resurse. Tot aşa cum, prin
Legea 15/1990, au trecut în
proprietatea privată a statului
miile de fabrici, uzine, bănci etc,
construite cu banii cetăţenilor
României, în timpul regimului
comunist, pe care le-au vândut, 

apoi, pe nimic,
străinilor. În ansambul ei, actu-
ala Constituţie a ţării 
este una antinaţională,
anticetăţenească. Este o
Constituţie care a permis şi per-
mite jefuirea cetăţenilor ţării de
avuţia creată de ei, care a per-
mis şi permite spolierea ţării de
resursele sale naturale, de cap-
italul său, de forţa sa de muncă.
Chem pe toţi membrii şi
simpatizanţii Mişcării pentru
Constituţia Cetăţenilor, pe toţi
cetăţenii României, să se
alăture celor care protestează
împotriva proiectului guverna-
mental de exploatare a
zăcămintelor auro-argintifere
de la Roşia Montană, să con-
tinue aceste proteste.

●
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Trei, Doamne, şi toți trei: regele-păstaie, olteanul cu mintea pe afară şiTrei, Doamne, şi toți trei: regele-păstaie, olteanul cu mintea pe afară şi
primăriţa-costumieră…primăriţa-costumieră…

Cezar 
A. Mihalache

RRegele-păstaie s-a
supărat… S-a umflat de-un
cot de ofuscare, dar nu
putea el să le dea câte una
în bot la toţi. Că nu te pui cu
şoferii, în general, dar mai
ales cu toţi cei 200 de pe
transportul public! Că dacă
pun ăştia mâna pe
manivelă, învârt păstaia
până iese mazărea gata
blansată. Sau tranşată. El
se ia dară de guler doar cu
babele. Cu restul lumii, dă
bir cu fugiţii cu placa pe val
şi îşi trimite maimuţele de
gardă să-i coafeze cu frizuri
de fotbalişti pe
„recalcitranţi”.

Or, cum să înghită
regele-păstaie bobul de ne-
supunere al şoferilor regiei
locale de transport când
aceştia au intrat în grevă şi
l-au sfidat chiar în „cetatea”
lui?! O neleguire pentru
care, dacă mai era în se-
zonul lui de „rege-soare”, le
tăia capul, ori, măcar îi
arunca în lanţuri doar cu un
semn din nasul lui de Nabu-
codonosor-cotor. Căci, unde
s-a mai văzut o asemenea
neleguire făcută tocmai lui,
cel ce a fost rege peste toţi
şi toate, să fie descălecat
din domnia lui de litoral de
nişte şoferii?!

De aceea, Mazăre a
decis, feudal şi frontal, că
dacă şoferii mai fac grevă
desfiinţează regia (lor) de
transport şi bagă firmele
(lui) private pe trasee. 

O „privatizează” fără
procedură, că acolo oricum
totul e al lui, de o să-l laude
şi Victoraş-lămpaş că a
reuşit să mai scape PSD-ul
guvernamental de o povară
bugetară.

Iar zarzăre de
Mazăre a tunat din toţi
plămânii personajelor pe
care le-a întruchipat şi întru-
pat: „Să iasă pe traseu
privaţii!”. Că, deh’, fiind
sfârşit de sezon (de litoral,
nu de pus mazărea la bor-
canul pensionarilor; vorba
aceea, cât îl mai alegeţi
fraţilor?), cluburile au apu-
cat să bage la naftalină
celebrele care alegorice.
Altminteri, „primarul”, care
numai acest rol nu l-a în-
truchipat până acum din
pleiada de butaforii de 
vară, le-ar fi ordonat 
el cheleneriţelor, anima-
toarelor şi striptezelor din
haremul lui de nesatisfăcut
(politic, desigur!) să iasă pe
„traseu”. Nu la centură, ci pe
cel al RATC-ului. Iar pentru
cine se mai îndoia de mega-
lomania bobului care se
crede vrej de mazăre
(Constanţa, nu te-ai săturat
de leguminoase?!), prin

ieşirea lui de fanfaron-
„suleymanist”, ordonând,
lătrând şi ameninţând pe cei
ce au îndrăznit a protesta
pe uliţele „cetăţii”, acum ar
putea să ia aminte că, la pi-
cioarele lui Ovidiu, epigonii
nu sunt cu toate minţile la
pachet!

Dar, ăsta-i PSD-ul;
oricum l-ai lua, tot roşu de
înfumurare şi aroganţă e pe
la subraţul braţului de ocâr-
muire. Ăla de pute a activişti
reşapaţi. Şi cum să nu se
blanseze Mazăre precum
racul puşi la fiert după ce a
fost înfruntat de nişte şoferii
când el a stăpânit, regat
după regat, toate fanteziile
din imaginaţia sa paranoidă
puse în şi pe scena cetăţii
lui Ovidiu. Păi, de aia s-a
îmbrăcat el ca un bufon cu
aere de travestit, de aia s-a
fardat, de aia şi-a pus zor-
zoane muiereşti astă-vară?
Dar Mazăre nu e de unul
singur în terciul de legumi-
noase seci al PSD-ului! Dar
parcă, nicicând, nu a fost ca
acum… De au ajuns bufonii
regii PSD-ului.

De aceea, n-a fost
de mirare când s-a trezit alt
„socialist”, de data aceasta
un oltean cu mintea-i ieşită
prin căciulă, să-şi lase şi el
amprenta de perpetuu ac-
tivist. Asta după ce a încer-
cat să dărâme un zid, că e
mai uşor să demolezi, dar

nu i-a ieşit, chit că barosul
pe care vroia să-l înfigă în
zidul care îi stă lui dimprejur,
la Camera maidanezilor (de
nu poate să rearanjeze es-
planada parlamentului pen-
tru a pune steaguri
regionale) era parcă de-
sprins direct din icoana la
care se tot închină socialiştii
lui nea’ Nelu… Iar mai apoi,
„revizorul” Zgonea ne-a
dovedit că nu e doar „fudul”.
Că, de fapt, e chiar mai mult
netod decât fudul, ducându-
se în faţa unor copii la în-
ceput de şcoală să se laude
cum el, şi că încă se mai
miră de astă minune, oltean
din tată în fiu, a ajuns atât
de mare.

Şi dacă tot îi prazul
cât pârleazul, şi olteanul cât
primarul, a prins vorbă de
laudă şi treburi de păcală şi
olteanca primăriţă. Iar după
cum pe vremea unui min-
istru cam pudic se puneau
cerşafuri pe nurii statuii
dreptăţii din tribunale, tot
aşa şi muică-primăriţa s-a
apucat să îmbrace statuile
din banul Craiovei. Pentru
început un ansamblu cu
ruşinea afişată la vedere
chiar sub geamul primăriei,
chiar spre dânsa, dând de
lucru astfel costumierului de
la Teatrul Naţional. Care are
de acum ca temă
îmbrăcarea-încălţarea sta-
tuilor pe perioade, culori,

dispoziţii și cicluri (!) ale
primăriţei.

Acestea sunt „em-
blemele” PSD-ului: un rege-
păstaie (când femeie,
când… tot muiere!),
Zgonea-„revizorul” (dar nu
de teatru, ci de roţi fer-
oviare!) şi Lenuţa-Ol(i)guţa,
domniţă de centură…
neagră!

Şi cum să nu se
manifeste marionetele pe
post de bufoni de primă
scenă, cum să nu iasă din
culisele lor locale, când el,
însuşi şeful, Peplea-
Lămpaş, se dă în stambă,
punând la cale artistice, dar
nereuşite, recuperări de
mineri (ne)uitaţi prin galerii?!

P.S.:

Şi totuşi, un sfat
pentru costumierii-consilieri
ai dl. Pepelea-lămpaş: când
mai scoate mineri de prin
supraterane, daţi-i frate cu
un pic de praf pe feţe, coate
şi cozoroc de cască. Vorba
aceea, Victoraş, fă-te tată
că munceşti! Şi nu-i mai
bărbieriţi ca de spectacol pe
minerii presupus a fi stat în
supa proprie şase zile la ga-
lerie! Că doar nu s-a dus
Pepelea acolo să se pupe
cu ei! Sau mai ştii?

●
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EE ceas greu şi rău,
şi pentru tine şi pentru mine.
Degeaba aş invoca vechile
noastre relaţii de înţelegere
şi într-ajutorare care te-au
ridicat la rangul de cel mai
credincios prieten al omului.
Cine nu ştie că mai degrabă
rabzi bătaia, rabzi de foame
sau de frig, dar nu-ţi
părăseşti stăpânul precum
face pisica, repede
alergătoare acolo unde îi
este mai bine?

Eram mic, dar mân-
dru nevoie mare că puteam
să citesc singur, fără să-l
mai trag de mânecă pe
Mau, bunicul („iar, mă
băiete, abia am închis
cartea?”) să-mi citească
ceva şi am dat de „Câinele
soldatului”, a lui Grigore
Alexandrescu. Atunci am
vărsat primele mele la crimi
nevăzute de altcineva şi am
strâns la piept cartea aceea
cu „Cele mai frumoase
poezii”. Dar versurile acelea
nu le-am uitat nici acum:
…rănit în războaie, soldatul
căzuse… Ce să fi stârnit di-
honia asta dintre noi? Ce
necurat ne-a învrăjbit atât
de mult şi a îm părţit biata
noastră societate în unii

care te blestemă şi-ţi cer
sfârşitul netrebnic, iar alţii
vor să rămână lucrurile cum
au fost? Şi unii, şi ceilalţi au
dreptăţile lor şi nimeni nu-i
poate condamna. Rău este
doar că în loc să căutăm de
partea cui se află dreptatea,
ocolim soluţiile, cum să
facem şi să depăşim
această situaţie care ne în-

toarce în negurile istoriei.
Umorul in volun tar (dacă nu
cumva bine chibzuit!) al ref-
erendumului ne afundă şi
mai mult în mocirlă. De ce
nu apelul la Strasbourg,
unde trudesc neobosiţii
noştri europarlamentari?

La drept vorbind,
sigur că există vinovaţi şi ei
nu trebuie căutaţi prea de-

parte. Simplu ca lumina
zilei. În starea jalnică de
care-pe-care în care ne
aflăm, cineva a găsit drumul
către câştig nemeritat,
câştigă foarte bine şi a
câştigat întotdeauna. Nu am
ajuns de ieri, de astăzi să
avem zeci de mii de
reprezentanţi ai stirpei ca-
nine. Dacă cineva ar face

socoteala banilor cheltuiţi
până acum pentru re-
zolvarea maidanezilor (îmi
cer iertare pentru acest urât
şi nedemn apelativ pe care
omul ţi l-a conferit), ar vedea
traseul lor mizerabil. Câinii
fără stăpân sunt invenţia lor,
mistria cu care-şi construi-
esc imperiile ticăloase şi
scot la vedere trei ori cinci

câini pe care îi hrănesc. Nu,
nu din dragoste
creştinească, ci ca să-i
apere tot pe ei şi strân-
soarea lor nemuncită. Ne
căznim de ani de zile să
găsim, fără să găsim,
fiindcă ne facem că vrem să
găsim, soluţiile.

Oscilăm, cu glasuri
disonante, între sterilizare şi
eutanasiere doar aşa, de
dragul lelii. La urma urmei,
de ce am lipsi o căţeluşă de
darul natural de a fi mamă?
Cum, la fel de licit este să
ne întrebăm, cine ne dă
dreptul să curmăm nişte
vieţi cu nimic vinovate
numai pentru că unii dintre
noi sunt netrebnici şi
nesocotiţi, fiindcă noi le per-
mitem să fie aşa? Am ajuns
la o răspântie în care nu ne
mai putem juca cu vorbele.
Există soluţii corecte,
înţelepte, conforme cu legile
existente şi cu bună ştiinţă
ignorate. Profesioniştii tre-
buie să-şi spună cuvântul,
să-şi facă meseria, fără
tam-tam, fără să ne
scuturăm de răspundere şi
să pasăm problema de pe
un teritoriu pe altul. Altfel…
Circulă pe Internet fo-
tografia unui vânător lângă

o splendoare de urs doborât
de glonţ.  Vânătorul este
străin, ursul al nostru. O citi-
toare revoltată a scris
agenţiei organizatoare a
vânătorii şi a întrebat de ce
ne ucid urşii. Răspunsul
managerului acelei societăţi
de turism, care cumpără
dreptul de a ucide urşii
noştri cu 4.500 de lire este
uluitor şi… nu ştiu cum, dar
parcă îi dau dreptate: „Da,
vom ucide toţi urşii voştri,
toate păsările voastre din
Deltă, toţi cocoşii de munte,
toţi mistreţii şi toţi cerbii…
sunteţi o ţară ieftină, cu
conducători ieftini, politicieni
corupţi şi asta meritaţi”. Şi a
semnat distinct, distinsul
urmaş al lui Churchil:
George Richmond Elliott, 
directorul  Companiei
Scoţiene de Vânătoare şi
Sport.

Îţi cer iertare maid-
anezule, pentru scandalul
nemeritat în care te-am
târât, fără voia ta. Şi nici a
mea. Poate că se va îndura
bunul Dumnezeu, al tău şi al
meu, să-i lumineze pe cei
de care depindem.

●


