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„Un Jurnal este, de fapt, 

un dialog platonician, o dispută

cu tine însuţi..” 

- Eugen Barbu

Informație, opinie și atitudine publicistică

Stângaciul mamut al dreptei…Stângaciul mamut al dreptei…

Cezar 
Adonis Mihalache

ÎÎn mod real, din re-
spect pentru democrație,
pentru tinerii al căror ideal în
asumarea Revoluției a fost
și acela de a vedea
spulberată uniformitatea și,
mai ales, expediat concep-
tul de partid unic, central (pe
orice latură a eșichierului ar
fi acesta!) la lada istoriei, 
pe dreapta românească
niciodată nu va putea ființa
un „megapartid”. Pentru că
este împotriva firii. Împotriva
firii aici, la noi, în contextul a
ceea ce au reprezentat par-
tidele istorice pentru de-
venirea noastră.

Dreapta înseamnă,
sau sperăm că mai
înseamnă, varietate și liber-
alism în gândirea politică și
nu se poate contura sub
forma unui mamut cu pi-
cioare de lut, așa cum ne-au
obișnuit să livreze electorat-
ului de „7,5 milioane” mega-
partidele și megalianțele de
stânga. Și chiar ar fi trist și
nedrept față de jertfa tiner-
ilor noștri în Decembrie ‘89
să ajungem să privim un
megapartid de dreapta în
oglinda „tizului” de stânga.
Pentru că, în acel moment
ar trebui să ne întrebăm: ce
am făcut cu ultimii 24 de
ani?

Deja trăim sub pre-
siunea desființării unei părți
a pluralismului politic. Nu i-
am dat atenție pentru că fur-
cile puterii s-au îndreptat
împotriva partidelor mici.
Prea mici pentru a ne
împiedica în mersul nostru
trufaș către uniformizare de
decesul lor forțat, în ultimii
doi ani dispărând, „legal”,
nenumărate formațiuni
„mici”. Mici dar care asigu-
rau, prin varietatea lor, con-
tinuitatea ideii de pluralism
politic. Pentru că noi nu sun-
tem pregătiți pentru o
democrație vegheată de
numai două mari partide,
riscând să asistăm la trans-
formarea democrației într-
un fileu de ping-pong între
cele două partide.

E drept, „unificarea
dreptei” este cel mai dorit
scenariu de către marii ma-
nipulatori (inclusiv cei
politici, dar mai ales cei ce
au pus zăbală țării). Pentru
că așa ar avea un control al
eșichierului pe care l-ar roti,
cu tot cu „cadrele” politice,

de la o „alternanță” la alta.
Și nu trebuie să

cădem în plasa unui mega-
partid de dreapta. Nici
măcar sub pretextul
necesității funizării unui con-
tracandidat al unei presu-
puse „drepte unite”. Pentru
că nu vom croi decât o
masă și mai amorfă decât
fracțiuniile politice decât
acum. Diversitatea „pe
dreapta”, mai ales la nivel
de opoziție (pentru că, în
cadrul alegerilor pentru care

se vehiculează importanța
și necesitatea unificării
dreptei, vom alege șeful
statului, dar guvernarea va
rămâne tot în mâinile
stângii!), nu poate fi utilă
decât dacă generează un
mediu concurențial suficient
de puternic pentru a face
„dreapta” să se mobilizeze.
Altminteri pe dreapta, vom
avea doar un „colos” stân-
gaci, departe de dimensi-
unea celui de pe eșichierul
stâng (care, oricum, este
destinat a avea a priori di-
mensiunea unui mamut!).

Pe dreapta, par-
tidele trebuie să-și păstreze
identitățile. Acele identități
pe care le-au asumat la în-
ceputul anilor ‘90 în postura
de continuatori autonumiți ai
partidelor istorice, acelea
care au făcut parte din isto-
ria acestei țări, dar la al
căror nivel nu s-au ridicat
niciodată în 24 de ani. Și
poate ar fi vremea ca epigo-
nii partidelor istorice să facă
în sfârșit și ei istorie. Pentru
întâia oară în 24 de ani. Și
pot face acest lucru doar
prin prezervarea identității
lor. Căci este trist să vezi că
tocmai „continuatorii” sunt
gata să-și pună pe tapet
destinul. Asta în vreme ce
proaspăta formațiune de
dreapta ține cu toți dinții de
identitatea ei (atâta cât a

putut plămădi în două-trei
luni!) cu încăpățânarea unei
Elene din troia politicii de
dreapta.

Și apoi, cine vrea să
realizeze „dreapta unită”?!
Tocmai ultimul (sperăm!)
președinte de sorginte
comunistă! Nu este suficient
de ironic?!

Pe de altă parte, un
partid-mamut pe stânga
înseamnă soliditate. Și va fi
foarte greu de doborât, pen-
tru a curăța eșichierul pe

stânga fiind nevoie tocmai
de fisurarea acestei unități
specifice. În schimb, pe
dreapta, un colos va fi foarte
ușor de răsturnat, expediat
poate direct în afara istoriei.

Din păcate, prin
anunțata retragere din fun-
tea PNL și neasumarea
candidaturii pentru
președinție, Crin Antonescu
devine și groparul PNL. Și,
implict, al unei părți a
dreptei. Dacă se retrăgea la
momentul potrivit, la ru-
perea USL, alta ar fi fost
situația, PNL putând sări
lejer peste 20 la sută la eu-
roparlamentare. Iar ferparul
pe care Crin Antonescu toc-
mai l-a semnat se transferă,
prin prevăzuta fuziune a
PNL (cel mai probabil a unei
părți) cu un alt partid „al
dreptei”, ca o coasă de cio-
clu, către PDL. Iar Blaga
poate condamna la rându-i
la dispariție PDL-ul prin fuz-
iunea cu PNL. Adică a unei
alte părți a dreptei.

Ce rămâne „pe
dreapta”? Poate câțiva
țărăniști dezbinați și, mai
ales, un „măr” pe care Elena
Cotrocenilor l-a livrat oricum
gata otrăvit ideii de
dreapta...

●

Tărâmul derutei...Tărâmul derutei...

George
Petrovai

CCând lumea întreagă
este în derută, pe cine mai
poate să mire faptul că tot mai
mulţi indivizi o iau razna: ici at-
acuri teroriste sinucigaşe, din-
colo revolte de mari proporţii,
care nu se ştie când şi ce fel de
avantaje vor rodi, însă până
una-alta ele au creat ţărilor în
cauză o grămadă de probleme
şi pagube; într-un loc copiii
merg înarmaţi la şcoală, unde
prin împuşcarea dascălilor şi
colegilor demonstrează negru
pe alb că-s contaminaţi până-n
măduva oaselor de absurdul
politicilor tot mai agresive şi de
realul cruzimii tot mai consis-
tente din raporturile interu-
mane, în timp ce în alte locuri
de pe glob se moare pe capete
ba de foame, ba de epidemii,
ba de cataclisme a căror forţă
nimicitoare ne fac să privim
urgiile abătute asupra Sodomei
şi Gomorei ca pe nişte bieţi
copii de ţâţă...

Dar asta-i lumea pe
care ne-am dorit-o, cea mai
bună dintre toate lumile posi-
bile, ar repeta-o cu ironie
Voltaire – o lume a demagogiei
şi minciunii, a opulenţei şi
sărăciei, a plictiselii de prea
mult belşug şi a disperării de
prea mult rău, a asimetriei şi
inechităţii, a democraţiei celor
fără scrupule şi a libertăţii celor
fără inimă, şi asta-i civilizaţia în
faţa căreia ne extaziem şi de la
care aşteptăm cu toţii
adevărate miracole puse în slu-
jba prosperităţii şi a binelui
general – o civilizaţie a con-
sumului pe rupte, a comodităţii
şi confortului.

Iar România, în mult
mai mare măsură ca alte state,
este tărâmul derutei, întrucât
după atrocele experiment
bolşevic, în anii scurşi de la
Decembriadă, pe aceste me-
leaguri îndelung jinduite de
străinii hrăpăreţi şi acum
stoarse de vlagă prin democra-
tica străduinţă a românilor
postdecembrişti, s-au derulat
noi şi noi experimente, de la
încercările de edificare a unei
democraţii originale şi 
până la totala năruire a funda-
mentelor românismului ce-şi
prelungeşte agonia în
implorările anacronice ale im-
nului naţional şi în declaraţiile
răsuflate ale diverşilor
potentaţi, pentru ca azi, când
majoritatea românilor sunt
năuciţi cu totul de vârtejul re-
formelor fără capăt şi de hăul
fără fund al crizelor de toate
culorile şi calibrele, ţara să se
simtă ruşinată că laptele i-a
secat şi ea nu-şi mai poate
hrăni fiii. Şi când te gândeşti că
în perioada interbelică, cu mi-

jloacele mai rudimentare de-
atunci, România era pe bună
dreptate considerată grânarul
Europei!

Azi, când cererea de
produse agroalimentare este
tot mai mare, iar cea de pro-
duse ecologice de-a dreptul
uriaşă, România lasă în
paragină milioane de hectare
de pământ bun de uns pe
pâine, înglodându-se în datorii
externe pentru a putea
cumpăra circa 80 la sută din
necesarul de alimente pentru
populaţie. Dar nu, să nu ne
închipuim că asupra României
planează vreo fatalitate, când
în definitiv totul se reduce la
proasta gospodărire a
resurselor naţionale, fapt cu
prisosinţă dovedit de modul
scandalos cum s-au făcut
multe dintre privatizări, precum
şi de mătrăşirea celorlalte
bogăţii ale solului (păduri,
livezi) şi subsolului. Iar
pământul nostru este terfelit şi
lăsat de izbelişte taman acuma
când se ştie prea bine că el ar
trebui – din cel puţin două mo-
tive esenţiale - exploatat cu
maximă atenţie, dăruire şi
eficienţă.

Pământul şi ideile
(cantitatea de materie cenuşie
judicios utilizată) reprezintă
cele două linii pe care o ţară cu
o guvernare înţeleaptă rulează
necontenit înspre mai bine şi
prosperitate. Dar dacă
pământul românesc nu pro-
duce nici măcar alimentele de
bază, necum să asigure
însemnate disponibilităţi pentru
export (astfel România
sărăcind de la un an la altul),
absolvenţii români cei mai bine
pregătiţi sunt racolaţi de guver-
nele şi companiile occidentale,
aşa încât ideile lor contribuie la
îmbogăţirea celor bogaţi şi la
sărăcirea României, nu doar
prin privarea economiei
naţionale de prestaţia lor di-
namizatoare, ci şi prin cheltu-
ielile suportate de stat cu
pregătirea lor profesională;

Fiecare ţară, îndeosebi
ţările din Uniunea Europeană,
caută să-şi identifice şi să-şi
pună în valoare ansamblul
avantajelor sale absolute şi al
celor relative. Or, e de la sine
înţeles pentru oricine că relieful
cu clima şi reţeaua hidografică,
prin extensie pământul aşa
cum ni l-a dat Creatorul, con-
stituie avantajul nostru absolut
de prim rang, în pofida silinţei
românilor bolşevici şi
postdecembrişti de a-l murdări
şi terfeli. (Un străin spunea
cândva cu o tristeţe impregnată
de umor: „Aveţi o ţară atât de
frumoasă şi bogată, încât nu
puteţi să o distrugeţi oricât vă
străduiţi...”).

●
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Declinul Europei...Declinul Europei...

Vlad
Hogea

PPrincipalele viziuni
asupra viitorului Europei pot fi
definite astfel: 1) “Europa Pa-
triilor”, cu următoarele variante:
- modelul actual de state şi
relaţii interstatale; Europa aşa
cum se prezintă la momentul
actual; - interacţiune statală,
pentru asigurarea securităţii, în
scopul prevenirii războaielor
sau a campaniilor de cucerire;
- uniuni de state suverane care
să coopereze în multiple
forme; 2) “Europa Naţiunilor”,
cu următoarele variante: - o
Europă a etno-statelor; -
restaurarea etno-statelor; nos-
talgie etnică; - o ordine
mondială a statelor naţionale,
incluzând şi Europa; 3) “Eu-
ropa Regiunilor”, cu
următoarele variante: - region-
alism oficial; - regionalism fed-
eral; - eco-regionalism, bazat
pe “frontierele naturale”; - re-
gionalism urban; - localism,
Europa microcomunităţilor; 4)
“Europa Unită”, cu următoarele
variante: - pan-naţionalism eu-
ropean; - restaurarea imperiu-
lui multietnic care a precedat
formarea statelor naţionale; -
stat unitar centralizat, având o
cultură unitară; 5) “Sfârşitul Eu-
ropei”, adică: - pretextul
integrării într-o “cultură
globală”, care deja ar exista, şi
într-un sat global (global vil-
lage) atotcuprinzător; - activi-
tate economică transnaţională
şi irelevanţa teritoriului; - glob-
alism normativ şi cos-
mopolitism, folosind UE ca
model pentru integrarea
globală.

Ultimele trei teorii pot
să ducă la sinuciderea asistată
a Bătrânului Continent, în vi-
itorul foarte apropiat. Nimic
însă nu este mai dezgustător
decât histrionismul uman,
hidoşenia monstruoasă a car-
acterului unor aşa-zişi “se-
meni” de-ai noştri. Ura faţă de
naţionalism îi duce pe unii
internaţionalişti fanatici la
crearea şi răspândirea unor
teorii de-a dreptul bizare, care
frizează patologicul. Iată un ex-
emplu tipic: “Nu poate exista
un oraş non-naţional fără un
stat non-naţional, şi nici un stat
non-naţional atâta vreme cât
naţiunile există. Mai rău, nu
există posibilităţi non-naţionale
într-o lume a naţiunilor. Dacă
aceste posibilităţi reprezintă o
utopie, atunci concluzia este
simplă – condiţia de realizare a
utopiei este antinaţionalismul,
mai precis genocidul”. Cât
sânge rece poate avea un indi-
vid pentru a se gândi la o
asemenea sumbră soluţie de
lichidare a naţiunilor şi a
statelor naţionale, la modul
fizic!

Şi, dacă tot se îm-
potrivea Iorga spaţiilor vitale,
să ne referim şi noi la posibila
americanizare a lumii. Con-
ceptul de spaţiu vital american
(American Lebensraum) ar
cuprinde Emisfera Vestică, Eu-
ropa Occidentală, Orientul
Îndepărtat, fostul Imperiu Bri-
tanic, resursele de neînlocuit

ale Orientului Mijlociu, restul
Lumii a Treia şi, în măsura
posibilităţilor, întreaga planetă.

Ca o replică rusească
la ameninţarea americană, s-a
născut conceptul de Eurasia,
care implică filosofia unei
globalizări multipolare, făcând
apel la unirea tuturor
societăţilor şi popoarelor în
vederea edificării unei lumi
originale, autentice, în care
fiecare componentă să-şi aibă
originea în tradiţiile istorice sau
culturile locale. Eurasianismul
devine, astfel, platforma
antiglobalizării [unipolare] sau
altfel spus, o globalizare
alternativă. Aceasta implică
patru mari zone: 1) Zona Euro-
Africană (statele Uniunii Eu-
ropene; Africa islamo-arabică;
Africa neagră, subtropicală); 2)
Zona Asia-Pacific (Japonia;
ţările din Sud-Estul Asiei; In-
dochina; Australia; Noua
Zeelandă); 3) Eurasia (Rusia;
statele din C.S.I.; Islamul con-
tinental; India; China); 4) Zona
Americană (America de Nord;
America Centrală; America de
Sud)”. Totuşi, credibilitatea
Mişcării “Eurasia” este
scăzută, dacă ţinem seama că
ideologul ei Alexandr Dugin
(altminteri un intelectual de val-
oare) e capabil să afirme că
“bolşevismul - în esenţa sa, în
logica sa cea mai profundă, în
spiritul său – nu a fost altceva
decât naţional-bolşevism.
Dacă aruncăm o privire atentă
asupra istoriei Partidului Co-
munist [al Uniunii Sovietice],
vom vedea că n-a fost nici
urmă de internaţionalism (sic!).
Naţionalismul rus a fost întot-
deauna integraţionist, supraet-
nic, de natură etică şi
mesianică. Nici rasial, nici re-
gionalist, nici local. Exact ca
bolşevismul”(sic!). La urma
urmei, Eurasia este tot un im-
periu, chiar dacă vopsit în cu-
lori (aparent!) mai puţin
sumbre decât Imperiul Mondial
care ni se pregăteşte de ani
buni, dinspre alte puncte cardi-
nale.

Iată şi câteva argu-
mente: “multiculturalismul
aduce iarăşi în prim plan sâm-
burele tare al doctrinelor bio-
logice rasiale, înlocuind
cuvântul discreditat rasă prin
sintagme precum identitate,
cultură sau rădăcini. Există
paralele evidente cu
naţionalismul: credinţa în nece-
sitatea fiecărei culturi în parte,
loialitatea cerută de aceasta ,
datoria de a o transmite
generaţiei următoare”. Şi alţi
autori, chiar dacă o fac pe un
ton relativ neutru, condamnă
fundamentele juridice 
ale unificării forţate: 

“Supranaţionalitatea
înseamnă posibilitatea or-
ganelor administrative
nenaţionale de a impune direct
norme şi hotărâri structurilor ju-
ridice naţionale interne, fără ca
autorităţile statal-naţionale să
le fi ratificat. Acesta este
mecanismul Uniunii Eu-
ropene”. Tentativa de eliminare
a diferenţelor culturale nu este
un răspuns eficient la realitatea
polietnismului, pentru
că“popoarele nu sunt la fel; n-
au fost şi nu vor fi niciodată.

Grupurile etnice pot fi com-
parate cu deţinuţii dintr-o mare
închisoare americană care
încep să se respecte între ei
numai atunci când celulele le
sunt separate de ziduri groase
de piatră. Aruncaţi în aceeaşi
celulă, ei sunt în stare să se
devoreze reciproc în eternul
conflict pentru spaţiul
vital/dominaţia teritorială”.

O judecată de bun
simţ este şi aceea că “Europa
trebuie să se organizeze pe
fundamentul identităţii comune
a europenilor şi să constituie
un pol de putere care să facă
faţă ameninţărilor din exterior".
Mulţi au vederi asemănătoare:
“Suntem pentru cele mai bune
relaţii de colaborare cu vecinii
noştri europeni şi credem că
naţiunile Europei ar trebui să
fie libere să schimbe mărfuri şi
să coopereze în interes reci-
proc, fără să fie ţinute într-o
veritabilă cămaşă de forţă -
unificarea politică”. Se pun pe
tapet strategii de îmbunătăţire
a modelului actual al noii arhi-
tecturi europene şi propun ca
alternativă la proiectul actual al
Uniunii Europene, o
Confederaţie Europeană care,
păstrând suveranitatea
naţiunilor componente, să aibă
ca finalitate prezervarea
identităţii comune europene şi
transformarea Europei într-un
bloc geopolitic unitar cu o
poziţie bine stabilită în politica
internaţională. Auzim din ce în
ce mai frecvent fraze de genul:
“Suntem în favoarea unei Uni-
uni Europene a statelor
naţionale, care să nu implice
nici un fel de discriminări sau
inechităţi”. E clar că “ideea de
Europa nu poate să se reducă
la un concept geografic, nici la
organizaţia supranaţională
numită Uniunea Europeană.
Europa este alcătuită dintr-o
varietate de popoare şi grupuri
etnice, regiuni, naţiuni şi state
care au împărtăşit, de-a lungul
devenirii lor istorice, aceleaşi
valori. Bogăţia Europei stă în
diversitatea popoarelor şi
grupurilor sale etnice. Comuni-
tatea de valori a occidentului
creştin asigură libertăţii indi-
vidului şi libertăţii popoarelor o
poziţie specială privilegiată.
Tocmai această diversitate
garantează dezvoltarea vi-
itoare a Europei (intelectuală şi
culturală) şi trebuie protejată
de tendinţele actuale
degradante şi egalitariste. UE
este doar o parte a realităţii eu-
ropene şi nu trebuie să devină
un stat federal, ci o
confederaţie. Respingem cate-
goric crearea artificială a unor
regiuni, independent de
evoluţia istorică a comunităţilor
şi structurilor [statale], precum
şi orice [altă entitate] care
ignoră dreptul la autodeter-
minare al populaţiilor respec-
tive” . “În contextul globalizării”,
spun alţi oameni care judecă la
rece schimbările contempo-
rane, “frontierele timpului şi
spaţiului sunt pe cale să se
prăbuşească. Noi nu suntem
nici eurosceptici, nici inamici ai
monedei euro, dar e vorba aici
de necesitatea asigurării unui
echilibru între interesele reale
ale jocului, extinderii spre est a

Uniunii Europene trebuind să-i
corespundă, în egală măsură,
şi o focalizare pe aria
meridională. Am utilizat ter-
menul glocalism pentru a sub-
linia convergenţa proceselor
globalizării cu acelea ale
localizării. Pe plan economic,
aceasta semnifică ataşarea la
proiectul Italiei globale a
recunoaşterii ca atare a valorii
fundamentale pe care o are
efortul local, sistemul de
resurse reprezentat de speci-
ficitatea teritorială şi de mod-
elele de dezvoltare
multipolară”[16]. Se constată
cu durere că “gradul de securi-
tate pe plan internaţional este
instabil. Europa înseamnă o
birocraţie care cu greu le
trezeşte interesul cetăţenilor ei,
nici vorbă să-i mai şi inspire.
Suportul pentru UE în rândul
populaţiei ar putea creşte dacă
s-ar reduce birocraţia de la
Bruxelles. Sprijinim Uniunea
Europeană, dar cu păstrarea
identităţii naţionale şi, pe cât
posibil, a suveranităţii”.

Declinul Europei se
concretizează inclusiv în
scăderea demografică masivă.
Dacă în 1950, aproape 12 la
sută din populaţia lumii locuia
în statele actualei Uniuni Eu-
ropene, în 2050 procentul va fi
de numai patru procente. Toată
Europa va reprezenta, conform
aceloraşi estimări, doar șapte-
opt la sută din total.

Între 2030 şi 2040, vor
fi afectate toate celelalte ţări
membre ale UE, cu excepţia
Luxemburgului şi Suediei.
Pentru situaţia din lume (deci
inclusiv din Europa), o bună
parte din vină o poartă G7 şi
Fondul Monetar Internaţional.
Dacă în lume salariile nu cresc
la paritate cu inflaţia, se
generează crize de consum.
Apare un surplus productiv
care, inevitabil, trebuie
descărcat apoi pe alte ţări,
prăbuşindu-se frontierele lor.
Consecinţele sunt teribile: în
acele ţări se generează o criză
productivă, dispar micile lor
firme atrase de marile grupuri
străine şi creşte vertiginos
fluxul emigrării către Europa
Occidentală. Cel mai celebru
discurs din ultimele decenii pe
tema imigraţiei ilegale şi a
modificării hărţii demografice a
Europei a fost rostit de marele
om politic Enoch Powell (con-
servator britanic) la 20 aprilie
1968, cu ocazia unui miting or-
ganizat la Birmingham. Titlul
faimoasei alocuţiuni, Rivers of
Blood (Râuri de sânge), făcea
trimitere la înroşirea Tibrului în
vremea romanilor; oratorul
avea să încheie cu
următoarele cuvinte rămase în
memoria generaţiilor
următoare: “Să vezi, şi să nu
vorbeşti despre asta – consti-
tuie cea mai mare dintre
trădările posibile”. Pentru că a
avut curajul să atragă atenţia
asupra unor realităţi dure,
Powell a fost imediat izolat şi
demonizat, iar cariera sa
politică s-a sfârşit în mod subit
şi nedrept.

Cum ar putea, de
pildă, această nouă geopolitică
europeană să rezolve situaţia
extrem de complicată a Belgiei

federale, caracterizată prin
tratamentul «egal» de 
care beneficiază majoritatea
flamandă şi minoritatea
valonă. 

Se spune adesea că
“acest sistem este emina-
mente antidemocratic şi
reprezintă un obstacol în calea
guvernării eficiente. Flamanzii
reprezintă 60 la sută din
populaţia Belgiei, vorbesc
limba olandeză şi trăiesc în
Flandra, partea nordică a stat-
ului belgian, în timp ce partea
sudică, Valonia, este
francofonă. Bruxelles, capitala
Belgiei, este pe teritoriul Flan-
drei şi a fost iniţial, un oraş cu
locuitori vorbitori de olandeză,
fiind «franţuzit» abia în sec-
olele XIX - XX, astfel că, în
prezent, o importantă parte a
rezidenţilor vorbesc limba
franceză. 

Un factor esenţial al
schimbării l-a reprezentat şi re-
centul aflux de imigranţi eu-
ropeni şi non-europeni. Actuala
«paritate politică» (50 la sută -
50 la sută) a flamanzilor şi val-
onilor a neutralizat majoritatea
flamandă. 

În ciuda
superdezvoltării economice a
Flandrei, francofonii îşi menţin
dominaţia la nivel statal, iar fla-
manzii continuă să ţină în
spate Valonia. Flandra
subvenţionează anual Valonia
cu sume cuprinse între 200 şi
400 miliarde de franci belgieni
(5-10 miliarde Euro), adică –
proporţional - mai mult decât
investeşte fosta Germanie
Occidentală în vechea RDG!
Vlaams Blok este fidel princip-
iului dreptului popoarelor la au-
todeterminare, celui al libertăţii
de exprimare, al libertăţii
conştiinţei, al dreptului la liberă
asociere şi al egalităţii
cetăţenilor în faţa legii. Mass-
media internaţională a făcut
publicitate pentru V.B. datorită
succeselor sale electorale.
Totuşi, imaginea publică a par-
tidului nostru nu este întot-
deauna aceea corectă. Ziariştii
străini nu înţeleg limba
olandeză, aşa că informaţiile
care ajung la ei provin, în spe-
cial, de la presa francofonă din
Belgia, care este ostilă Flan-
drei şi flamanzilor”(pentru că,
nu-i aşa, debitorii şi-au urât
dintotdeauna creditorii...).
Rămân multe semne de între-
bare. Să nu uităm în ce situaţie
delicată sunt relaţiile dintre
spanioli, catalani şi basci, cele
dintre englezi şi nord-irlandezi,
cele dintre greci şi turci, cele
dintre români şi unguri, cele
dintre italienii din nord şi cei din
sud etc.

Buchanan este
încredinţat că “vechile state-
naţiuni ale Europei sunt eu-
tanasiate. Această Nouă
Europă este o căsătorie de
convenienţă, şi nu una din
dragoste. Ca urmare, ea se va
sfârşi cu un divorţ violent şi
zgomotos, pe care suntem da-
tori să-l prevedem”…

●
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Marian
Rizea

CCele ce urmează sunt
o reacție față de profiturile
uriașe ale OMV, mai ales față
de cel înregistrat în 2012, de un
miliard de euro! Și nu în ultimul
rând, atitudinea mea a fost și
este determinată de dorința de
a sta în picioare și nu în ge-
nunchi și cu capul plecat în fața
cuiva, de a putea privi în ochi
pe oricine, oricând și de a trans-
mite un mesaj românesc
compatrioților mei și celor ce
vor veni dupa noi.

Conform unui Studiu
privind Restructurarea Petrom
RA, în perioada 1994-2000, în-
tocmit de fostul I.C.P.T. Câmp-
ina în urmă cu 20 de ani şi pe
care unii l-au făcut uitat prin sei-
furi cu incuietori cifrate, sofisti-
cate, lucrurile stateau cam aşa:

RESTRUCTURAREA
PETROM R.A.

1. LOCUL ŞI ROLUL PETROM
R.A. ÎN CADRUL ECONOMIEI
NAŢIONALE

1.1. Aportul în balanţă de en-
ergie primară

Ţiţeiul şi gazele
acoperă cam trei sferturi din
consumul de energie primară în
România. La nivelul anului
1993, producţia de ţiţei şi gaze
a PETROM R.A. se ridică în
echivalent valori la circa 1,2 mil-
iarde $, care, în absenţa aces-
tor resurse reprezintă efortul pe
care România ar trebui să-l
facă pe plan energetic.

1.3. Calitatea produselor ex-
trase

Interfaţa cu alte sec-
toare industriale în 
principal rafinare, petrochimie,
îngrăşăminte chimice etc.
situează industria extractivă de
petrol pe o poziţie privilegiată.
Calitativ, ţiţeiurile româneşti
sunt comparabile cu cele mai
bune ţiţeiuri din lume. Aceasta
contribuie la reducerea
substanţială a cheltuielilor de
transport şi depozitare şi la
creşterea randamentului de
procesare.

2) costul de operare pe tona de
ţiţei extras:

Chevron:
38,53 $/tonă;

Mobil Oil:
35,55 $/tonă;

Plains Petroleum:
18,78 $/tonă;
PETROM RA
34,48 $/tonă.

Se „propune” com-
pararea Petrom cu compania
Plains Petroleum. În 1991
producţia medie a sondelor
Petrom a fost de 873
tone/an/sondă, iar producţia
medie a sondelor Plains Petro-
leum a fost de 725
tone/an/sondă. Indicatorii de
eficienţă sunt net superiori pen-
tru Plains Petroleum. Dar cine
era acea grozavă firmă Plains
Petroleum care „bătea” de de-
parte, tehnologic si ca eficienta
economica, Chevron, Mobil Oil

şi Petrom RA? A mai auzit
cineva de aceasta???

Acum, după 20 de ani,
poate înţelegem mai bine cum
stau lucrurile....

Dar, să revenim la real-
itate şi să privim bilanţul OMV
pe anul 2012. Într-un material
datat luni, 26 martie 2012, ora
23,22 OMV spunea ca se
aşteaptă la un profit de aproape
un miliard euro ca urmare a
stagnării producţiei de ţiţei la
29,3 milioane barili de ţiţei(
sursa ziare.com). Această cifră
avansată de către OMV,
echivalează cu 4.654.891 tone
ţiţei extras( 1 baril ţiţei=158,987
litri ţiţei. Pentru apă,
1baril=163,65 litri).

În 2009, OMV Petrom
a anunţat că renunţă la planul
de majorare a capacităţii de ra-
finare a unităţii Petrobrazi la 6
milioane de tone anual, pe care
o va reduce la 4,2 milioane
tone. Din start, se observă că,
şi dacă ar fi funcţionat la ca-
pacitate maximă de 4,2 mil-
ioane tone, rafinăria
Brazi-Prahova tot nu ar fi putut
prelucra întreaga cantitate de
ţiţei extras. Şi niciunde în lume,
nici o rafinărie, indifferent cât de
modernă ar fi, nu poate
funcţiona la parametrii
proiectaţi. Divizia de Rafinare şi
Marketing, prin indicatorii finan-
ciari şi nominali raportaţi pentru
2012 comparativ cu 2011, se
înscrie cu minusuri la majori-
tatea poziţiilor, cum sunt inputul
de rafinare(-12%), rata de uti-
lizare rafinărie(-8%), livrări rafi-
nate (-15%). De asemenea,
marja de rafinare, exprimată în
USD/baril, se menţine pe
pierdere (-1,39).

Este scris in bilanţ,
negru pe alb că intrările la ra-
finare sunt cu 12% mai mici
decât anul trecut, că rata de uti-
lizare a rafinăriei este de -8%
iar marja de rafinare se menţine
pe pierdere, -1,39%. Fiţi curioşi,
faceţi calculele şi veţi observa
că o cantitate însemnată de ţiţei
extras, aproape un milon de
tone, nu este prelucrat! Unde
se află acest ţiţei??? Nu ar fi
cazul ca autorităţile româneşti
să se autosesizeze şi să vadă
realitatea? După cum vedeţi,
cineva nu este corect şi vrea să
ne mintă şi să ne amăgească
cu acea important contribuţie
de cca opt miliarde lei la buge-
tul de stat!!!!!!!!!!! Iar autorităţile
statului, clasa politică, Guver-
nul, Preşedintele, au alte
preocupări.

În 2008, am reeditat
împreună cu soţia, ing. Eugenia
RIZEA, cartea “Petrol dez-
voltare şi (in)securitate”, în for-
mat fizic şi electronic, cu
intenţia materializată de a o
oferi cadou la cât mai mulţi foşti
colegi din ţară şi străinătate. În
această a II-a ediţie, adăugită şi
revizuită, am inserat şi Raportul
Comisiei Senatoriale privind pri-
vatizarea SNP PETROM, pen-
tru a rămâne celor ce vor urma
şi un document official a celor
scrise de noi în prima ediţie şi
pentru care primiserăm nu-
meroase felicitări şi aprecieri de
la personalităţi marcante dar şi
multe apostrofări din partea
unora care se simţeau cu”
musca pe căciulă”.

Așadar, anterior
privatizării, S.N.P. PETROM
S.A. a fost singurul producător
de ţiţei din România şi cel de al
doilea producător de gaze nat-
ural, după SC ROMGAZ SA
Mediaş. În anul 2003, conform
datelor oficiale consemnate de
I.N.S. producţia de ţiţei a fost de
5,65 milioane tone, iar
producţia de gaze naturale a
fost de 6,129 miliarde m.c.,
adică 1/3 din consumul
României.

SNP PETROM SA,
deţinea în patrimonial său, în
anul 2002, următoarele:
-  306 zăcăminte de petrol şi
gaze asociate;
-  1.450 puţuri de gaz produc-
tive;
- 13.856 puţuri de ţiţei produc-
tive cu o producţie zilnică de
220.000 barili ţiţei;
- 771 instalaţii de colectare, de-
pozitare, tratare şi separare;
- două instalaţii de gaz-
etanizare;
- o instalaţie G.P.L.;
- peste 15.000 km reţea de
transport ţiţei şi gaz; instalaţii de
foraj marine, conducte şi plat-
forme;
- două platforme maritime –
Prometeu şi Atlas;
- complexele petrochimice şi de
rafinare Arpechim şi Petrobrazi;
- uzina de îngrăşăminte chimice
Doljchim;
- 145 depozite petroliere şi 690
staţii de vânzare cu amănuntul,
din care peste 200 au fost mod-
ernizate;
- 320 autocisterne;
- 401 autotractoare; 350 semi-
remorci;
- 464 autocisterne G.P.L.; 5
camioane G.P.L.

La acestea se adaugă:
puţurile de exploatare şi con-
tractele de forare din Kaza-
khstan; două facilităţi de
depozitare şi 35 statii de vân-
zare cu amănuntul, din
străinătate. În anul 2002, activul
net contabil a fost de
62.373.020.622 mii lei şi s-a
obtinut un profit net de
2.282.082.505 mii lei.

În timpul Regimului
Constant inescu–Ciorbea-
Vasile-Isărescu s-a convenit cu
Banca Mondială, în cadrul pro-
gramului PSAL , să fie privatizat
PETROM. Negociator-şef din
partea Guvernului României în
cadrul acestui program PSAL 2
a fost ministrul de atunci al
Transporturilor, Traian
Băsescu.

„Privatizarea SNP
Petrom SA a definitivat-o
regimul Iliescu-Năstase şi a fost
votată în Parlament de către
reprezentanţii partidelor parla-
mentare, cu excepţia unuia sin-
gur.

Conform procedurilor,
pentru privatizarea PETROM,
Guvernul Năstase a încheiat un
contract de servicii financiare
cu un consorţiu străin format
din mai multe firme. Printre
acestea, firma Credit Swiss
First Baston (Europa) din
consorţiul de consultanţă era şi
acţionar la SNP PETROM !
Această incompatibilitate a fost
trecută cu vederea iar juristii
stiu mai bine ce inseamna
aceasta!!!!!. Conform contractu-
lui de privatizare, cumpărătorul

OMV (firma de stat) din Austria
a plătit Statului Roman suma
de 668,815 milioane euro,
sumă care s-a dovedit a fi mai
mică decât profitul obţinut de
PETROM într-un an.

Parlamentul României
a adoptat în luna noiembrie
2004, Legea nr.555/2004
privind unele măsuri pentru pri-
vatizarea SNP PETROM SA
Bucureşti, lege care a iscat nu-
meroase controverse, consem-
nate de presa vremii şi folosită
din plin în campania pentru
alegerile prezidenţiale din
toamna anului 2004. Vă mai
amintiţi probabil de candidatul
Aliantei D.A.( Dreptate şi
Adevăr), domnul Traian
Băsescu, care a acuzat public
P.D.S.R. şi pe candidatul său ,
domnul Adrian Năstase, de pri-
vatizarea frauduloasă şi jaful de
la PETROM. După ce a fost
ales preşedinte al României,
acelaşi Traian Băsescu nu a
solicitat Parchetului şi D.N.A.
să cerceteze numeroasele
fapte penale care au dus la o
pierdere de peste 500 miliarde
euro pentru Poporul Român
dupa privatizarea PETROM şi
nici nu a cerut Guvernelor
Tăriceanu şi Boc să acţioneze
pentru abrogarea Legii
nr.555/2004 şi rezilierea con-
tractului de privatizare.

În anul 2007, s-a
înfiinţat la Senat o Comisie de
anchetă având drept scop in-
vestigarea condiţiilor de legali-
tate privind privatizarea SNP
PETROM SA. Comisia a avut
ca preşedinte pe senatorul
Carol DINA. Raportul Comisiei
a fost depus la Biroul Perma-
nent al Senatului şi înregistrat
cu nr.1.872 din 8 noiembrie
2007. Acest Raport nu a fost
admis să fie prezentat în plenul
Senatului nici până în acest
moment. Raportul şi cele cinci
anexe ale sale prezintă câteva
adevăruri dureroase, referitoare
la contractul şi Legea de priva-
tizare a PETROM, printre care:

1. Statul Român s-a
obligat ca pe o perioada de 15
ani să despăgubească în total-
itate Cumpărătorul (O.M.V.)
pentru orice pretenţii în legătură
cu poluarea anterioară a medi-
ului, iar pe o perioadă de 30 
de ani să despăgubească
Cumpărătorul în totalitate pen-
tru orice pretenţii în legătură cu
abandonarea şi scoaterea din
funcţiune a sondelor abando-
nate, oprite, închise sau care
aşteaptă să fie abandonate. Nu
se precizează nicio limită
valorică. Se pare că, Statul
Român a achitat deja peste 800
milioane euro.

2. Statul Român s-a
obligat să treacă în proprietatea
O.M.V. aproximativ 2.000 ha de
terenuri subevaluate, aflate în
mediul urban. Pierderea pentru
Bugetul de Stat este de cel
puţin două miliarde euro.

3. Facilităţile acordate
excesiv Cumpărătorului de
către Guvernul Năstase au
prejudiciat Statul Român de
mai multe miliarde euro.

4. Nivelul, baza şi modul de cal-
culare a redevenţelor vor fi
menţinute pentru o perioadă de
zece ani, respectiv cea mai

mică redevenţă din lume, de
numai 3,5%, se aplica la preţul
fix al ţiţeiului de 22 dolari pe
baril, indiferent de preţul ţiţeiului
pe piaţa mondială. Consultantul
nu a luat în considerare preţul
mondial al ţiţeiului la evaluarea
PETROM.

5. Timp de 10 ani,
Statul Român s-a angajat că nu
va majora prevederile din Codul
fiscal referitoare la impozitele
pentru exploatare şi producţie
menţinând scutirile de la
art.216 din Legea nr.571/2003.

6. Instituţiile române
implicate în privatizarea
PETROM nu deţin docu-
mentele şi informaţiile utilizate
la stabilirea valorii firmei pentru
vânzare.

7. La evaluarea patri-
moniului PETROM nu s-a ţinut
seama de preţul de piaţă din
anul privatizării. În raportul de
evaluare întocmit de Consultant
nu sunt prezentate date cu
privire la evaluarea
zăcămintelor petrolifere şi de
gaze naturale din România şi
din Kazakhstan. Rezultă că
toate aceste zăcăminte au fost
date gratuit poporului austriac,
prin O.M.V.

8. La estimarea valorii
PETROM, prin metodele
folosite de Consultant , nu s-a
luat în calcul patrimoniul com-
paniei.

9. În raportul de evalu-
are nu există nici o referire la
rezervele actualizate de
zăcăminte de petrol şi gaze nat-
urale.

10. Consultantul a sta-
bilit că la o creştere de 2 dolari
în nivelul cotaţiei Brent va spori
valoarea PETROM cu 800 mil-
ioane dolari. Ca urmare, la un
preţ al ţiţeiului de 98 dolari pe
baril rezultă că a fost subeval-
uat PETROM cu încă 30 mil-
iarde dolari.

11. O.M.V. extrage
ţiţeiul la un cost de 12-13 dolari
pe baril şi îl introduce la rafinare
la preţul mondial al ţiţeiului.
Diferenţa dintre preţul mondial
şi costul de extractie constituie
renta resursei naturale şi se
încasează integral de către
Statul unde se află
zăcămintele. Singura excepţie
din lume o constituie România
unde nu se încasează această
rentă. Ca urmare, Bugetul de
Stat nu înregistrează venituri
anuale de 5-10 miliarde euro.

12. În capitolul V
“Despăgubiri postprivatizare”
din Legea nr.555/2004, Statul
Român s-a obligat să
despăgubească O.M.V. pentru
orice pretenţii în legătură cu
contaminarea istorică a mediu-
lui, dar nu mai puţin de 50 mil-
ioane euro pe an. Unii
specialişti petrolişti consideră
că în perioada 2005-2010 Gu-
vernele României au plătit
peste 1 miliard euro, reprezen-
tând pretenţii pe aceasta temă.

Așadar, este mai mult
decât evident că, SNP
PETROM SA a fost vândută la
un preţ derizoriu, cu mult sub
valoarea de piaţă a acestei
societăţi!

●
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Marșul „curcubiștilor” pe sub vitraliile Patriarhiei SRL: Marșul „curcubiștilor” pe sub vitraliile Patriarhiei SRL: 
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Cezar 
A. Mihalache

GGrija lor a fost aceea
de a semna cât mai repede
un protocol tacit cu Ministerul
Educației prin care să-și asig-
ure prezența în sfera
decizională a școlii... Așa
cum tot o frământare de
căpătâi a fost aceea de a
pune piciorul în prag să
traseze cui și la ce bani, dacă
nu e din parohia cimitirului
vizat, i se poate aloca un loc
cu verdeață! Ori să-i oblige
pe bieții enoriași să monteze
tăblițe de identificare pe cru-
cile celor dragi. Să fie adresa
la vedere să să se orienteze
mai ușor borfașii unde să dea
o spargere pe măsura
bogăței familiei mortului. Și
tot o grijă principală a fost și
înspăimântarea elevilor cu
focul iadului prin manualele
de „religie”...

Dar nu i-am auzit să
ceară autorităților Statului
bun de muls, sau măcar 
primarului Bucureștilor,
intervenția pentriu a-i apăra
pe simpli cetățeni de tot mai
desele desfrâuri în „sodoma”
și „gomora” lumii moderne.
Nu i-am văzut să ia atitudine
față de organizarea, pentru a
nu se știe a câta oară, a
„marșului” minorităților sexu-
ale. Marș transformat, în

acest an, în festivalul de
„curcubiștilor” cu aere de
capitală europeană. De fapt,
au mers ei și la Oprescu, dar
pentru alte treburi; să adune
contribuțiile „cetății” pentru
Catedrala Neamului!

Și doar întâmplător
am asistat zilele trecute la si-
fonarea unui protocol „secret”
între Patriarhie și Ministerul
Educației. Pentru că, Patri-
arhia împune Statului Român
ce acte să semneze supusul
laic, nu?! Un protocol care nu
este unul fățiș de îndoctrinare
a elevilor în conceptele bis-
ericii, dar poate reprezenta o
portiță care să asigure
reprezentanților bisericii o
prezență și mai puternică 
în gestionarea treburilor
instituțiilor Statului.

Pentru început, la
nivelul școlii, unde Biserica
vrea să fie... consultantă
înainte de a fi angajat sau dat
afară vreun profesor de re-
ligie. Și doar acum vorbim
doar despre profesorii de re-
ligie. Căci, mâine-poimâine,
odată ce i se va fi recunoscut
locul decizional (și poate
discreționar) în viața școlii,
Biserica va impune „binecu-
vântarea” sa, nu doar pentru
proprii reprezentați (preoții-
profesori care riscă să se
transforme, astăzi, în noii
sectoriști de cartier!), ci pen-
tru oricare dascăl care vrea

să predea la catedră. Ba,
poate va trece și la transfor-
marea orelor de religie în ore
de ortodoxism (ceea ce și
sunt, de fapt, acum!) și poate
că studiul religiei va fi trans-
ferat profesorilor de filosofie
și istorie, ca tematică. Și
poate vom ajunge ca profe-
sorii de filosofie să fie și primii
dascăli pe care biserica îi va
cere „certificați” prin
„binecuvântările” ei, pentru
că, nu-i așa?!, filosoful e mai
suspect a fi ateu nedeclarat!

Apoi, protocul
nonînțelepților va putea fi
aplicat în toate instituțiile stat-
ului. Că vorba aceea: de ce
să nu aibă Biserica un
reprezentant și în CNA, de
exemplu?! Mai ale în CNA-ul
extins care se construiește
acum pentru a se încerca re-
glementarea „editorială” a in-
ternetului. Că tot s-a arătat
deranjată Patriarhia de
prezența în mediul virtual a
site-urilor „otodoxe” care nu
au binecuvântarea pentru
informațiile difuzate! Acum,
este vorba doar de site-uri,
dar reglementarea va coborî
ulterior la nivelul rubricilor de
religie/spiritualitate de prin
ziarele electronice, emisiunile
Tv ori variile platforme digi-
tale. Păi’ ce, nu poate furniza
„Patriarhia SRL” (și nu „Biser-
ica SRL” cum am fi tentați să
spunem!), contra cost,

informații binecuvântate pen-
tru spațiul media?! Așa cum
tipăriturile religioase trebuie
să aibă binecuvântarea cleru-
lui, iar editarea, mai ales, sub
amenințarea afurisirii, să se
facă doar prin editurile...

Și totuși, deși
manifestă astfel de cerințe,
pe care le putem înțelege
până la un punct, Biserica
este absentă când „vari-
etatea sexuală” vrea a se
produce, lasciv și scârbos, pe
străzile Bucureștilor. Aproape
chiar pe sub geamurile
lăcașelor de cult, unde
„curcubiștii” își anunță
fetișurile. Și nu este vorba de
un marș de câteva ore,
vreme în care Patriarhia să-și
ia liber de la veghearea
moralei creștine în București,
căci de la primarul doctor-
gură-nespălată ce să mai
așteptăm?!, dar toată ex-
punerea publică a nefericiților
nepătrunși, pe și de pe la
spate, va dura aproape o
săpămână!

De ce să suportăm
așa ceva în orașul nostru? În
țara noastră? De ce pruncii
noștri, înainte de a cuprinde
perenitatea unor definiții
esențiale: mamă, țară, patrie,
să afle ce reprezintă LGBT
(lesbiene, gay, bisexuali şi
transgender!).

Și cum putem sta atât
de indiferenți când

„curcubiști” vor să întineze
numele „micului Paris”? Mai
ales că, batjocoritor la adresa
normalului, organizatorii
LGBT nu doar că au extins,
iar autoritățile au aprobat,
datul în stambă a femeilor cu
barbă și bărbaților cu țâțe de
la ore la... zile întregi, într-o
lafăială tematică a țățelor de
bărbați și puțelor de femei (ori
a altor scârbosenii de
remusciți feisbuciți în parla-
ment), dar numele
manifestării zombilor gay a
fost schimbat din „Gay Pride”
în... „Bucharest Pride”. Păi’,
mâine-poimâne, o să-i spună
direct „Romanian Pride”!
Când „curcubiștii” nu se vor
mai mulțumi doar cu pretenția
de a-și vedea steagul
scârboșeniei înălțat pe Parla-
mentul țării, solicitare făcută
acum de însuși Cremus Ho-
mocernus, ci vor pavoaja
toată țara!

Or, și atunci vom
tăcea? Dacă da, să nu ne
mire dacă Europa va pune
egal între români și țigani, ci
și între bucureșteni și LGBT!
Sau nici pentru asta nu ar tre-
bui să ne deranjăm să ieșim
în stradă?

●

Românii au votat!Românii au votat!

Sorin
Andrei

IIată, am aflat rezul-
tatele finale ale aşa numitei
”repetiţii generale” pentru
alegerile prezidenţiale din
toamnă. Au votat românii pen-
tru europarlamentare, câţi au
votat, şi au înroşit ţara. S-a
terminat cu Bucureştiul şi Ba-
natul anti-pesediste, s-a ter-
minat cu Ardealul cândva mai
liberal, acum totul este roşu
socialist. Nouă ne place so-
cialismul; ne place stânga. De
ce-om fi făcut, care-au făcut,
revoluţia aia acum 25 de ani?
Nu-l mai suportam pe
Ceauşescu? Păi ne-am
îndrăgostit instantaneu de ili-
escu! Şi aşa am rămas până
în ziua de azi! Ceauşescu
măcar era, şi-n gândire şi-n
comportament, socialist, dar
ponta, dragnea, sîrbu,
mazăre, oprişan, mitrea etc,
etc?!

Pe aceşti ”socialişti” îi
iubesc atât de mult cei două-
trei milioane de români care,
cu fiecare ocazie, se gătesc
cu hainele lor cele mai bune şi
se duc să voteze ”trandafirii”?!
Ce o fi-n mintea noastră
(iertată să-mi fie opinia, dar
mă refer exclusiv la implicarea
poporului în viaţa socială şi
politică a ţării)?! Ce o fi-n
mintea acelora care votează
voluntar şi din convingere cu
acest tip de om politic, cu
aceşti spoliatori?! Ce o fi-n

mintea acelora care votează
pentru câţiva bănuţi cu aceiaşi
prădători de ţară?! Precum,
ce o fi-n mintea acelora care
îşi strigă zilnic problemele so-
ciale (sărăcia, inutilitatea etc)
dar care nu se deplasează
până la cabina de vot
mergând pe ideea că ”şi cu
votul meu şi fără el tot ei ies”?!
Care ”ei”?! Nu înţeleg cine
sunt aceşti ”ei”! Du-te tu la
urne, române, şi separă-i pe
aceşti ”ei” prin puterea pe
care o ai şi pentru care mulţi
înaintaşi de-ai tăi au murit ca
tu să te bucuri de ea – liber-
tatea de exprimare şi de vot!

Ca să nu mai vorbim
de mintea acelora care nu
votează pentru că nu au vari-
ante demne de moralitatea şi
probitatea lor! Bine, am
înţeles, poate chiar nu au
această variantă la modul ei
consistent, dar la aceste
alegeri chiar a existat o
luminiţă – independentul Cap-
sali! 

Acesta, cred eu, se
putea constitui într-o variantă
liniştitoare a conştiinţei votan-
tului român şi ortodox (că tot
suntem o ţară cu peste 80%
ortodocşi, nu?!). Da, ştiu,
poate veni şi-n această
situaţie cârcotaşul care-i va
găsi multe bube-n cap inclusiv
lui Capsali, principala dintre
ele fiind aceea că este un lup
singuratic cu extrem de puţine
şanse, dacă s-ar fi ales, de a
schimba ceva în bine prin Eu-
ropa asta globalizată şi

secularizată.
Domnule, dar chiar şi-

aşa fiind, dacă dă peste
răscoale moralitatea din mine,
nici nu votez cu politicienii fsn-
işti (căci care este diferenţa
dintre psd-iştii, pd-liştii, unpr-
iştii, pnl-iştii şi conservatorii
zilelor noastre?!), dar nici
acasă nu stau!

Însă nu, eu mă duc,
gătit cum vorbirăm, să votez
cu socialiştii! Cu socialiştii
mafioţi, posesorii unor averi
(făcute din furt, nu din muncă)
care îi pot face invidioşi chiar
şi pe cei mai convinşi liberali!
Başca faptul că mai toţi cei cu
lipsa de variante habar n-
aveau că există pe buletinul
de vot şi un ortodox practi-
cant!

Nu, nu! Noi n-avem
nevoie de politicieni ortodocşi,
oameni cu frică de Dum-
nezeu. Nouă ne plac liber-
cugetătorii – doar l-a văzut
toată lumea pe satana de
România, ion iliescu, cum a
apărut ca un adevărat duh al
iadului pe lângă discipolii lui:
ponta, dragnea şi ceilalţi, ime-
diat după încheierea votului!
Se dusese talpa iadului acolo
să legitimeze victoria acestei
pecingini româneşti numite
politica de stânga.

Asta ne place nouă –
unora, desigur, dar de la an la
an tot mai mulţi! Ce ortodoxie,
ce moralitate? Pâine şi circ!

În această campanie
electorală, aşa ştearsă cum a
fost ea, psd-ii şi-au făcut de

cap şi au jignit onoarea aces-
tei naţiuni mai mult decât
oricând. Acum şi-au întins
afişele lor electorale pe care
erau scrise de-o şchioapă slo-
ganuri de genul ”Mândri că
suntem români”, iar deasupra
acestei blasfemii îl aşezaseră
pe unul dintre românii care,
probabil, i-ar fi călcat în co-
pitele calului dacă i-ar fi avut
în preajmă pe vremea lui –
Domnul Mihai Viteazul!!! Cum
e posibil să întinezi într-un aşa
hal memoria unuia dintre cei
mai mari oameni de stat ai
acestei ţări?! Cum e posibil să
te asociezi tu: iliescu, ponta,
dragnea, mazăre, oprişan etc,
cu Mihai Viteazul?! Cum e
posibil să faci afirmaţia că
această cloacă roşie, cu
trandafirii ei cu tot, poate fi
mândră de apartenenţa la
poporul român?!

Şi cu toate astea
poporul nu-i sancţionează,
nu-i amendează aşa cum mai
mult decât normal ar fi fost, ba
din contră îi legitimează (cei
care au făcut-o, desigur, dar
se pare că sunt vreo doua mil-
ioane de oameni în această
situaţie)!

Păi, iată răspunsul,
dragi concetăţeni – de aia îşi
permit ăştia să facă orice vor
în această ţară, pentru faptul
că asupra lor nu există
coerciţie. Cu conştiinţele per-
sonale sunt la pământ,
credinţă şi frică de Dumnezeu
nu au – că doar de aia sunt
liberi-cugetători declaraţi – iar

singurul fenomen care i-ar
mai putea pune la colţ nu
există: sancţiunea din partea
poporului!

Ia să se fi mers acum,
la acest vot, pe o simpatie
masivă pentru un ortodox
practicant cum este acest
Capsali. Bineînţeles că el n-ar
fi avut aproape nici cea mai
mică putere în acel parlament
în care Dumnezeu nu are ce
căuta, dar ar fi fost un
cutremurător semnal de
alarmă pentru viitoarele
alegeri. Ar fi-nsemnat că
poporul român nu este majori-
tar ortodox doar la nivel de-
clarativ în faţa recenzorilor, ci
i-ar fi arătat politicianului ateu
că el, poporul, începe să se
scuture de asasinii economici
cu care s-a ”pricopsit” în ul-
timii 25 de ani. Le-ar fi arătat
politicienilor ca el, poporul, a
înţeles faptul că cine nu este
cu Dumnezeu este, de fapt,
împotriva Lui.

Dar, din păcate, acest
lucru nu s-a întâmplat. Or-
birea şi surzirea noastră sunt
aceleaşi pe care le ştim din
’90 încoace. Noi vom trăi în
continuare, până la alte şi alte
alegeri, în acelaşi paradox:
vrem, ne dorim din suflet să
ne fie bine în această ţară, dar
aşteptăm ca binele să ne vină
de la satana. Este imposibil,
fraţilor. Imposibil!

●


