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„Nu poate fi fericire fără 

libertate, nu poate fi libertate

fără putere.” 

- N. Bălcescu
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M-am săturat de voi!M-am săturat de voi!

Cezar 
Adonis Mihalache

MM-am săturat de voi,
cei ce spuneți că v-ați
săturat de noi! M-am săturat
de cei ce, din inima țării
mele, spun că s-au săturat
de țara mea! M-am săturat
și de acele consilii anti-dis-
criminare, în fapt, oficine de
discriminare fățișă a
românilor, care ne interzic
clipurile de promovare a
frumuseților țării din cauza
unor presupuse criterii de
discriminare. Căci, pentru
ei, în urâțenia și mizeria lor,
frumusețea este un criteriu
discriminatoriu.

M-am săturat să vad
cum Muzeul Țăranului
Român devine locul elogiilor
orgiilor de prostituție
pseudointelectuală: de 
la expoziții dedicate
manifestărilor homosexuale
la ridicarea la rang de artă a
mâzgălelilor cu ulei ce
portretizează maneliștii și,
mai ales, manelismul ca
fenomen de știrbire și sufo-
care a identității noastre.

M-am săturat să vad
cum pe străzile noastre doar
o singură frumusețe are
acordul „lor” pentru a fi
promovată: expresia
europeană a femeii cu
barbă. Și m-am săturat să
văd Bucureștiul transformat
din „micul Paris” în capitala
paradelor gay.

M-am săturat și de
cei ce, de peste mări și țări,
fără a avea măcar curiozi-
tatea să vadă cum stau tre-
burile pe aici, ne ponegresc.
Noi, dacă am fi spus astfel
de vorbe despre ei, ori de-
spre meleagurile lor „alese”,
am fi fost târâți între
coperțile fabricate ale
discriminărilor. În schimb, ei
permit să spună orice de-
spre noi. Dar până când?

Astăzi, un alt
reprezentant al seminției
„lor” a fost ales pentru conti-
nuitatea procesului de
învinovățire a noastră prin
aceleași acuzații și
reproșuri. Un scriitor ameri-
can cu origini evreiești, și cu
„strămoșii în România” după
cum se caracterizează, ne
pune apostila mizeriei gen-
eralizate: „România este un
loc oribil”. Un loc oribil dar
totodată „minunat”.

Un loc oribil pentru
că nu lasă desfrâu
promovării homosexuale, un

loc oribil pentru că țiganii
sunt atât de discriminați
încât scriitorul vede „o
paralelă între opresiunea
strămoșilor săi evrei și opre-
siunea rromilor”, un loc ori-
bil pentru că, deși el a făcut
efortul să vină în această
țară oribilă pentru a-și lansa
o carte, i s-a anulat
conferința despre identi-
tatea gay care trebuia să
aibă loc taman la Biblioteca
Centrală Universitară din
București! Totuși, pentru că i
s-a asigurat în cele din urmă
susținerea prelegerilor într-
o sală de cinema, nu a unui
studio prăfuit de țară, poate
din Dorohoi, de unde își
trage sămânța acestei
dușmănii împotriva noastră,
ci în cadrul Universităţii
Naţionale de Artă Teatrală şi
Cinematografică „Ion Luca
Caragiale” din Bucureşti,
Andrew Solomon, pe nu-
mele lui oribil de românesc,
a pus și o virgulă editorialu-
lui său din The New Yorker:
„România este un loc oribil,
dar totodată minunat”.

Da, este un loc min-
unat dacă se organizează
conferințe LGBT, minunat
dacă scriitorii români îi cer
scuze pentru „situația
creată” (adică, tentativa de
a nu transforma edificiile
noastre de cultură în tribune
pentru promovarea
libertăților gay). Deși nu am
înțeles în numele cui și-a
cerut scuze Mircea
Cărtărescu, dar sperăm că
nu în numele nostru, al
poporului, ci poate a editurii
Homoanitas unde a apărut
cartea de neînțelepciuni a
lui Solomon!

Evident, Andrew
Solomon nu suflă în editori-
alul din publicația americană
„The New Yorker” nici o
vorbă despre românii
frumoși. Despre frumusețea
țării din care provin
„strămoșii” lui (și, de fapt, ce
ne poate spune nouă un in-
divid care cunoaşte Româ-
nia prin povestirile evreilor
plecaţi și prin prisma ONG-
urilor care se ocupă de
„libertățile sexuale”?!). El
vorbește doar despre
„situația copiilor de etnie
rromă”, evident o corecție
lingvistică strecurată de
asociația care i-a facilitat
prezența aici (pentru că alt-
minteri ar fi vorbit despre
țigani), așa cum a strecurat
și continuitatea acuzei de
pogrom, prin personajul

„bunicul din partea tatălui”-
care a plecat în Statele
Unite ale Americii, când
avea 16 ani, atenție!, „fugind
de pogrom şi sărăcie”, el „un
fermier din Dorohoi” (dar
câți evrei au tras la truda
pământului alături de țăranii
noștri?!).

Și ajungem la cea
de a treia dovadă al fabricii
de argumente. Ceea ce
doare de fapt asociația de
promovare LGBT care l-a
adus aici. Faptul că Româ-
nia „a respins un proiect de
lege care ar fi garantat
recunoaşterea legală a cu-
plurilor gay”.

„Este un loc oribil şi
am fost norocoşi că am ple-
cat de acolo, dar este, de
asemenea, un loc minunat
şi sunt norocos că m-am în-
tors” – își încheie editorialul
scriitorul evreu A. Solomon.
Probabil, va fi norocos în
clipa în care, pentru a nu-și
dezamăgi „strămoșii” și
seminția, va cere și va primi
anumite recunoșteri, recom-
pense, retrocedări…

P.S.:

Titlul editorialului lui
Solomon este cât se poate
de nefericit (sau poate că
nu!), cititorii americanii
riscând să nu înțeleagă
exact pe cine descrie el
acolo când spune: „Gay,
evreu, bolnav mintal şi
susţinător al romilor în
România”. Oricum, faptul că
Solomon a mers și la mor-
mântul străbunilor de la
Dorohoi (deși tot el spune
că nu știe exact de unde se
trage!) poate fi un pas spre
a înțelege cum a apărut el
pe lume și cât se pune în
antiteză cu ceea ce
promovează pe estradele
Bucureștilor!

●

Unde ești, tu, Poezie?Unde ești, tu, Poezie?

Al Stănciulescu
Bârda

ÎÎntotdeauna le-au
plăcut românilor poeziile. Ei
înșiși au fost poeți. Și ce mai
poezii au făcut! Să ne am-
intim de doinele și de
baladele noastre, de cânte-
cele de tot felul, care au
legănat generații după
generații. De când a deschis
ochii, copilul și-a auzit mama
cântându-i și spunându-i ver-
suri. A fredonat în toată
copilăria, păzind oile pe

tăpșan, cântece. Și-a spus
gândurile și simțămintele de
tânăr îndrăgostit; și-a expri-
mat dorurile, necazurile, bu-
curiile și speranțele în tot
restul vieții sub formă de
poezii cântate. Pleacă din
lume ,,cântat” de cei dragi.
Poeziile și cântecele sunt
învățate de la cei mai în
vârstă, ori sunt creații proprii.

Poezia și cântecul au
fost picăturile de fericire, pe
care Dumnezeu ni le-a dat
din bucuria îngerilor și din
frumusețile raiului, ca să ne
mai oblojim și noi sufletul din
când în când cu ele. Ne-a
dat și poeți de excepție, ca
să fixeze mai bine și mai
potrivit gândurile și
simțămintele lor și ale nea-
mului. Poeziile și cântecele
ne-au fost doică, învățător,
iubită, tovarăș de muncă și
de luptă, mângâiere și
speranță.

Am învățat cu
plăcere nenumărate poezii în
școală. Am citit cu bucurie
multe volume de poezie din
literatura română și străină.
Citesc astfel de cărți de câte
ori am prilej. Nu orice fel de
poezii! Iubesc poezia
clasică, iubesc pe Eminescu,
pe Arghezi, pe Goga, pe
Coșbuc și pe mulți alții, care
au scris poezie pentru oa-
meni ca mine.

Astăzi se scrie altfel
de poezie și aceasta nu-mi
place. Mi-e străină. N-o
înțeleg. Nici nu știu dacă

este sau nu poezie. Unele
creații de acest gen parcă ar
fi un amalgam de cuvinte,
decupate din reviste și ziare
și puse alături sub formă de
,,versuri”. Nu mai au semne
de punctuație, puncte, vir-
gule, semne de întrebare, de
exclamație, nu mai au litere
mari, ci doar un șir de cu-
vinte fără înțeles și fără rost.

Cu mai mulți ani în
urmă, am ajuns, întâmplător,
la o lansare de carte în
Craiova. Era vorba de o
carte de ,,poezie”. Mai bine
de o jumătate de oră a citit

autorul din creațiile sale și eu
n-am înțeles nimic. Mai bine
de o jumătate de oră au vor-
bit apoi alții despre creațiile
respective și iarăși n-am
înțeles nimic. Mi-am zis că
trebuie să plec de acolo,
fiindcă sunt prea prost, ca să
încurc oameni atât de
deștepți!

De un sfert de veac
răspândesc carte în țară și în
străinătate. Cărțile care nu
se vând sunt cele de poezie
contemporană. Nu este
întâmplător. Poporul nu
înțelege poezia actuală, nu o
simte, îi produce repulsie. 

Cei câțiva poeți, care
se încăpățânează și mai
scriu în dulcele stil clasic
sunt marginalizați, socotiți
învechiți de către noile batal-
ioane de ,,poeți”. Cui folos-
esc acele noi creații, care,
fără îndoială, că storc multă
energie și sudoare? Scriitorii,
poeții, artiștii, intelectualii în
general, sunt învățătorii nea-
mului. Asta cu condiția ca să
vorbească pe limba neamu-
lui, pe înțelesul neamului. Al-
tfel, creațiile lor sunt ,,înșirări
de vorbe goale, ce din coadă
au să sune”, cum ar fi spus
Măria Sa Eminescu.

Redați poporului
Poezia, pe care s-o poată
înțelege și cu care să-și vin-
dece sufletul!

●
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Realităţi, năzuinţe şi perspective româneşti!Realităţi, năzuinţe şi perspective româneşti!

George
Petrovai

NNu mai e pentru ni-
meni nici un secret că Româ-
nia, aidoma unui cal atins de
tignafes, de-abia îşi trage su-
fletul. Însă vremea roman-
tismelor searbede a trecut de
multişor. Aşa că guvernanţii
noştri de ieri şi de azi, cu toţii
atinşi de febra pragmatismu-
lui mai mult sau mai puţin
tâlhăresc, nu au nici timpul şi
nici dispoziţia politico-
sentimentală să se
înduioşeze de suferinţele
mârţoagei care le-a fost dată
în îngrijire de sorţii zarurilor
democratice, ci dimpotrivă,
prost furajată dacă nu se ia
aminte la jăratecul de
poveste al disputelor dintre
grupuri şi palate, ea este
îndemnată prin răcnete patri-
otice să o ţină tot într-o
goană spre luminiţa de la
capătul tunelului de tranziţie,
chiar şi acum când, stoarsă
de vlagă şi dezorientată
până aproape de orbirea
completă, biata de ea a
ajuns să se învârtă în cerc.
La drept vorbind ce secrete
or fi având românii, fără ca în
prealabil ele să fie disecate
şi dezasamblate, apoi
reasamblate şi impecabil
ambalate de către mulţimea
nesfârşită a diverşilor
specialişti ce se înşiruie ca
mărgelele pe aţă de-a lungul
axei Bruxelles-Londra-
Washington?

Secrete militare nu
pot să fie, pentru că de la in-
trarea României în NATO,
astfel de marafeturi nu mai
puteau fi lăsate în grija min-
isterului nostru de resort,
care în compensaţie pentru
ceea ce i s-a luat şi nu-i va
mai fi dat niciodată înapoi, a
primit alte însărcinări de
mare răspundere:
numărarea soldaţilor rămaşi
în uz şi a uniformelor militare
scoase din uz, paza obiec-
tivelor militarizate şi a militar-
ilor ce-şi iau lumea în cap cu
puşca-n spinare, plătirea sol-
delor acelor militari ce-şi
riscă pielea în diverse zone
minate ale lumii şi a pensiilor
ce le revin familiilor îndur-
erate după înhumarea cu
onoruri militare a proaspeţilor
eroi căzuţi la datorie etc, etc. 

Secrete economice
iarăşi nu pot fi, atâta timp cât
industria românească este
pe butuci, iar agricultura îşi
devorează ultimii fii care au
revoluţionat-o pînă la
dispariţia ei aproape în în-
tregime, aşa cum pe vremuri
s-a întâmplat cu Remeş şi
năzdrăvanii lui caltaboşi min-
isteriali, zămisliţi de cei mai
celebri porci autohtoni. Să fie
secrete ştiinţifice? Posibil,
dacă avem în vedere că de
ceva timp, mai exact de la
înmulţirea universităţilor ca

ciupercile după ploaie,
absolvenţii ies pe bandă
rulantă, posesori ai unor
diplome negociate şi plătite
în mare secret, respectiv ai
unor cunoştinţe rămase pe
mai departe taine
supărătoare pentru nevol-
nica lor vrere de-a şti. 

Alte secrete la acest
capitol nu am ştire să mai fie,
din moment ce autorităţile
noastre se dovedesc
neputincioase să stopeze
enorma hemoragie de
inteligenţă românească ce-i
îmbogăţeşte pe cei putrezi
de bogaţi, iar pe noi ne
sărăceşte şi mai amarnic, şi
din moment ce majoritatea
românilor nu se sfiesc să
afirme că întreaga ştiinţă a
vieţii lor se rezumă la
desluşirea şi aplicarea tu-
turor acelor mijloace, indifer-
ent cât ar fi ele de murdare şi
de certate cu legea, prin care
ei ajung să se descurce,
adică să devină robii
acumulării şi ai unui consum
tot mai agresiv.

Rezultă din cele
spuse până în prezent că în
societatea românească a
zilelor noastre n-ar exista se-
crete? Ba da, există destule.
Atâta doar că ele sunt fie la
nivelul familiilor şi clanurilor,
fie la nivelul partidelor. În-
deosebi într-un an electoral
aşa ca anul de graţie 2014,
secretele cu iz politic şi
conţinut mafiot se înscriu
statornic pe o curbă
exponenţială, căci nu-i de ici
de colo să te zbuciumi pen-
tru adevăr folosindu-te de
neadevăruri atrăgător am-
balate, nici să faci caz de le-
galitate atunci când în
propria-ţi ogradă zac mor-
mane de ilegalităţi.

Revenind la politica
românească actuală, sigur
că în cazul ei nu se pune
problema de a-i atenţiona pe
cărturari să nu abdice de la
misiunea lor, fie datorită fap-
tului că neîncrezători în polit-
ica promovată după
Decembrie ’89, cei mai mulţi
dintre ei s-au menţinut în
expectativă, fie pentru că
aceia dintre ei care se
pregăteau să o practice, au
dat repede înapoi de îndată
ce s-a văzut cum erau
bălăcăriţi şi terfeliţi toţi
confraţii lor ce avuseseră cu-
rajul să ia taurul de coarne şi
să înfiereze mentalităţile co-
muniste şi metodele se-
curiste utilizate cu folos de
vajnicii lachei ai fostului
regim. Cum altfel, ca să o
cităm pe Ioana Lupea de la
Evenimentul zilei, se explică
faptul că CNSAS (Consiliul
Naţional de Studiere a
Arhivelor Securităţii) s-a
transformat în Monitorul ofi-
cial al Securităţii, revenindu-
i doar sarcina de a stabili
dacă un dosar întocmit de
Securitate se publică sau

nu?
Dacă la aceasta se

adaugă îngrijorarea stârnită
în rândul cetăţenilor de noul
val al scumpirilor la toate
cele (produse şi servicii),
scumpiri coroborate cu
șomajul, tîlhăria, minciuna și
inflaţia în creştere, şi dacă
mai avem în vedere neîn-
crederea crescândă a
românilor striviţi de nevoi în
instituţiile statului şi în dem-
nitarii de frunte ai României,
dintre aceştia nelipsind scan-
dalagiul de Traian Băsescu,
trădătorul de Călin Popescu-
Tăriceanu și desăvârșitul
mincinos Ponta, respectiv un
oarecare ministru compro-
mis sau un altul necalificat,
iată că ne pricopsim cu un
lamentabil tablou al celor mai
presante realităţi româneşti.
Şi tot de-aici se vede că
agenda trebuinţelor
cetăţeneşti doar ce mai
tangentează din când în
când cu foarte încărcata
agendă de lucru a politicie-
nilor, care se dau de ceasul
morții să fure pe rupte și apoi
se fac luntre și punte să pară
mai curați ca lacrima...

De aici decurg cu
necesitate două concluzii
deloc încurajatoare pentru
speranţele cetăţeanului re-
sponsabil şi pentru liniştea
ţării:

1) Constituţia
României prezintă nişte la-
cune mai ceva ca cele mai
primitoare golfuri ale ocean-
ului planetar, încât
preşedintele Băsescu,
neputând rezista chemării
primei şi unicei sale iubiri
profesionale, tot acuşi-acuşi
confundă cârma Cotroceniu-
lui cu cea a unei corăbii, care
după ce efectuează cîteva
manevre îndrăzneţe spre
deliciul unora dintre privitori,
mai apoi acostează în portul
urât mirositor al
superlegalităţii CC-ului;

2) Aproape întreaga
suflare autohtonă este atât
de conectată la mişmaşurile
politice de pe aceste me-
leaguri ca şi cum ele ar fi
evenimente de rang imperial
ori mondial (cetăţenii de rând
laolaltă cu jurnaliştii şi politi-
cienii), încât prea puţini din-
tre români mai iau aminte că
an de an reuniunea de la
Davos se desfășoară la cote
impresionante, dar fără urmă
de participare românească!
Lucrul acesta ar trebui să
dea serios de gândit ofi-
cialilor români, ba chiar pe ici
pe colo, prin părţile esenţiale
ar trebui să se lase cu
demisii mai înainte de-a fi
găbjiți de justiție pentru
fărădelegi, căci la urma
urmei aşa ceva se constituie
în adevărata oglindă a re-
spectului de care se bucură
politica unei ţări pe arena
internaţională.

Cât priveşte

năzuinţele, ei bine, la acest
capitol nu avem a ne plânge,
în pofida coeficientului tot
mai consistent de apatie cu
care românii înţeleg să con-
tribuie la rezolvarea prob-
lemelor fundamentale ale
țării lor, în acest chip emina-
mente nepatriotic creând
nesperate șanse pentru
impostură și...alogeni. La
urma urmei nu cred că avem
dreptul să-i judecăm pe acei
cetăţeni care, sătui până
peste cap de minciunile şi
fandoselile politicienilor cir-
cari, refuză cu obstinaţie să-
şi exercite dreptul de vot. 

Dimpotrivă, după
atâţia ani de bâlbâieli şi
contraperformanţe, înclin să
cred că ar fi binevenite anu-
mite forme radicale de
protest generalizat, ca de
pilda neparticiparea în masă
la urne, respectiv refuzul tu-
turor cetăţenilor de a-şi plăti
taxele şi impozitele către un
stat opresiv şi cu o
reprezentare mai mult decât
jenantă...

Greşesc cei care
susţin că România nu se
alege cu nici un folos de pe
urma campaniilor electorale,
ci doar cu pagubă şi regrete.
Că doar atunci – mai abitir ca
altădată – sunt actualizate şi
clamate năzuinţele noastre,
magistral orânduite şi spec-
taculos detaliate în inter-
minabilele programe
electorale, încât dacă s-ar
găsi naivii care să se ia după
ele, atunci ei ar descoperi că
România va ajunge cât ai
bate din palme o adevărată
gură de rai, cu bogaţi ce-şi
vor pune cenuşă în cap şi
târfe intrate în şomaj pe
perioadă nedeterminată. De-
sigur, cu condiţia ca făcătorii
acestor minunate programe
să fie votaţi masiv, pentru ca
odată aleşi să-şi poată face
mendrele profund nepatrio-
tice... 

Dar care sunt per-
spectivele reale ale
României? Într-un anume fel
ele pot fi comparate cu per-
spectivele Germaniei hit-
leriste de a câştiga războiul
după debarcarea aliaţilor în
Normandia. Fireşte, nu cele
din mintea tulburată a lui
Hitler, pentru că la el sumbra
realitate a fost inconştient
înlocuită până în zorii sinu-
ciderii cu jocul captivant al
autoamăgirii.

Însă cine vede cu
propriii săi ochi şi judecă cu
propria sa minte, n-are voie
să se amăgească şi n-are
cum să se înşele în legătură
cu şansele României într-un
viitor imposibil de precizat.
Negreşit că aderarea
noastră la Uniunea
Europeană a fost în egală
măsură un lucru înţelept şi
dătător de speranţe pentru
mult jinduita prosperitate
generală. Atâta doar că nu

întotdeauna ceea ce-i nece-
sar este şi suficient. Iar dacă
românii s-au arătat suficient
de hotărâţi să facă acest pas
necesar, tot ei de la acea
dată nu mai dovedesc sufi-
ciente resurse fizice şi
morale pentru îndeplinirea
cu succes a angajamentelor
asumate. Aşa că România
este câțiva ani doar cu un pi-
cior în Uniunea Europeană,
și după felul cum se mişcă
lucrurile, are toate şansele
să rămână un lung timp într-
un picior, a se citi la periferia
acestui uriaş conglomerat
politico-economic.

Ar fi acest fapt o
surpriză pentru cineva? Ni-
cidecum, având în vedere că
atât geografic cât şi istoric,
România s-a evidenţiat drept
un însemnat teritoriu al
tranziţiei dinspre Est spre
Vest şi viceversa. Indis-
cutabil că această
caracteristică şi-a pus am-
prenta şi asupra locuitorilor
respectivului teritoriu, ei real-
izând în amplul creuzet al
propriei spiritualităţi o
profundă şi statornică îm-
binare între influenţele orien-
tale şi cele occidentale,
proces complex şi de durată
din care a rezultat aliajul de
mare preţ numit cultura
română.

Cu toate că ea con-
stituie trăsătura fundamen-
tal-definitorie a românilor,
prin care aceştia nu doar că
au simţit şi gândit
româneşte, ci chiar au biruit
marile încercări ale istoriei,
precum oribilul experiment
bolşevic, totuşi mai nou cul-
tura are de făcut faţă asaltu-
lui celui mai perfid vrăjmaş
cunoscut de ea până în clipa
de faţă - indiferenţa românu-
lui devenit cosmopolit vizavi
de matricea spirituală care l-
a zămislit şi crescut,
indiferenţă afişată sfidător
prin preferinţele acestuia
pentru producţiile tranzientu-
lui ori ale kitsch-ului!

Iată de ce
îndrăznesc să afirm că mai
degrabă cu un singur picior
în Uniunea Europeană,
oricât s-ar lungi această
fază, dacă în acest mod am
reuşi să ne întărim imaginea
moral-spirituală, decât cu
ambele picioare într-un
deşert spiritual din acest colţ
al Europei unite. Dar cum
asemenea considerente
nepragmatice nu au darul
să-i frământe pe guvernanţii
noştri şi nu intră nici cât
negru sub unghie în vederile
megapozitiviştilor europeni,
tot mai bine cu ambele pi-
cioare în Uniune decât într-
un singur picior aşa ca bărz.

●
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Vlad
Hoge

EEconomia României
interbelice se orientase,
tradiţional, încă din primii ani
interbelici, către ceea ce se
cunoaşte şi se utilizează în
sintagma „Puterile Occiden-
tale”, respectiv Anglia, Franţa,
Italia. În ciuda faptului că, până
în 1939, raporturile economice
româno-germane nu erau stat-
uate pe un plan de strânsă co-
laborare, totuşi acestea se
dezvoltau în spiritul multiplelor
relaţii internaţionale stabilite de
ţara noastră.

Dezvoltarea schim-
burilor economice româno-
germane propriu-zise a
început prin semnarea Proto-
colului privitor la lichidarea da-
toriilor financiare germane faţă
de România, la 10 noiembrie
1928. Prin semnarea acestui
acord, România renunţa la
toate drepturile decurgând din
art. 297, secţiunea a IV-a,
partea a X-a, a Tratatului de la
Versailles, privitoare la
bunurile şi interesele germane
în România. Protocolul din 10
noiembrie 1928 a fost urmat
de un Protocol final, semnat la
aceeaşi dată, care punea
capăt diferendelor financiare
existente între România şi
Germania.

Un alt acord important
pentru dezvoltarea schim-
burilor noastre economice cu
Germania a fost Protocolul
semnat la 18 iunie 1930, prin
care se evidenţiau categoriile
supuşilor ţărilor semnatare
care urmau a beneficia de
regimul naţiunii celei mai fa-
vorizate.

La 23 martie 1935 a
fost încheiat Tratatul de Sta-
bilire, Comerţ şi Navigaţie, prin
care se stabilea cadrul juridic
al viitoarelor schimburi eco-
nomice între cele două state şi
se reglementa problema
navigaţiei. Urmare a acestui
Tratat, s-au constituit şi au
funcţionat, în reuniuni peri-
odice, anuale sau semestriale,
comisiile guvernamentale ale
celor două state, care aveau
să convină asupra dezvoltării
schimburilor economice în Re-
gatul României şi Reichul ger-
man.

Ruptura de substanţă
din cursul politicii economice
româneşti se poate remarca la
sfârşitul anului 1937, odată cu
instaurarea guvernului Goga-
Cuza, care pe lângă
asigurările liniştitoare date de
către şeful efemerului guvern
că va rămâne credincios
tratatelor de alianţă şi priete-
nie, pigmentează în spiritul
evoluţiilor politice şi econom-
ice ale vremii că urmăreşte, în
acelaşi timp, să dezvolte mai
rapid şi relaţiile cu Germania şi
Italia, dorind să încheie un
tratat de prietenie cu Germa-
nia.

Goga şi-a exprimat
public intenţia de a încheia un
tratat de prietenie cu Germa-
nia cu ocazia interviurilor acor-
date ziarului Berliner Tageblatt.
În mod evident pentru acel

moment politic, mai ales ex-
tern, în condiţiile în care
diplomaţiile engleză şi
franceză îşi exprimaseră pub-
lic îngirjorarea faţă de previz-
ibila reorientare a politicii
externe româneşti, şeful gu-
vernului nu a făcut public man-
datul cu care a fost însărcinat
Comenen, în ianuarie 1938.

În audienţa din 14 ian-
uarie 1938 la von Neurath,
Comnen de clara că guvernul
român, potrivit afirmaţiilor
preşedintelui Consiliului de
Miniştri, „reprezintă forma
evolutivă pentru normalizarea
relaţiilor noastre cu Germa-
nia”. Guvernul ro mân se arăta
dispus să creadă că „Germa-
nia nu-i va cere abandonarea
alianţelor şi o atitudine ostilă
faţă de Rusia” şi reafirmă
ideea dezvoltării tot mai ac-
centuate a relaţiilor economice
cu Germania, ţinând cont de
legile geopolitice şi economice
complementare.

În condiţiile expansiu-
nii accentuate către est, a
evenimentelor politice majore
ale anului 1938, a sporit, în
mod corespunzător, interesul
economic al Germaniei faţă de
România. La 2 februarie 1938,
Funk, noul ministru al
economiei naţionale a Ger-
maniei şi “vechi prieten” al lui
Comnen, declara ca dorea lăr -
girea colaborării economice cu
România, contribuind chiar la
pu nerea în valoare a bogăţiilor
noastre”. Responsabilii politici
români au înţeles în acest mo-
ment foarte clar care era vi-
itorul politic şi economic al
României. În Jurnalul său, Ar-
mand Călinescu nota la 13
martie 1938: “Evenimentele
din Austria nu sunt
întâmplătoare. Ele sunt o
primă etapă în planul de ex-
pansiune germană care
cuprinde: statul naţional inte-
gral şi cucerirea de debuşeuri
şi materii prime în Răsărit.
Dunărea bulevard comercial şi
strategic între est şi vest. Toate
statele care au fost aşezate
aici au suferit mari presiuni.
Austria, apoi Cehoslovacia, ar
urma România care are bază
aeriană prin petrol”.

La 10 decembrie 1938
a fost încheiat un acord cu
Germania, format din 14 pro-
tocoale separate, convenţii şi
un schimb de scrisori diplo-
matice. Acordul prevedea ca
schimburile economice dintre
cele două ţări urmau să atingă
o valoare de peste
250.000.000 RM. În cadrul
acordului, contingentul de
petrol exportat era fixat la 25 la
sută din valoarea întregului ex-
port, conform prevederilor
convenţiei bilaterale din 24
septembrie 1936. După
München, România a urmat
pe plan extern – aşa cum a
precizat Grigore Gafencu, titu-
larul Externelor la Bucureşti în
perioada decembrie 1938 –
mai 1940, o politică de realităţi.
Ca urmare a creşterii rolului
Germaniei în Europa Est-
Centrală după ocuparea Aus-
triei şi a regiunii sudete,
România a acordat importanţă
precizării raporturilor ei cu cel

de-al III-lea Reich. Göring
însuşi transmisese că suspici-
unile Germaniei faţă de Româ-
nia puteau fi înlăturate în
primul rând prin acordurile
economice ce trebuiau real-
izate în timpul cel mai scurt.

Astfel, pregătindu-se intens de
război, Germania nu ascun-
dea interesul său faţă de
România, mai ales că două
dintre produsele de bază ale
economiei naţionale româneşti
– petrolul şi cerealele – erau
absolut trebuincioase Reichu-
luipropunea Gafencu, “trebuie
să studiem poziţiunea noastră
pentru a fi pregătiţi să facem
unele concesiuni Germaniei,
dar în acelaşi timp să ne
menţinem poziţiunile în toate
chestiunile care ar primejdui
independenţa şi suveranitatea
noastră”. În acest fel, poziţia
ce-şi propunea România în
perspectivă era cât se poate
de clară: legături economice
cu Reichul, însă în cadrul
respectării independenţei şi
suveranităţii naţionale. 

De asemenea, au fost
semnate şi s-au derulat, în pe-
rioada premergătoare celui de
al doilea război mondial,
Tratatul asupra promovării ra-
porturilor economice între
România şi Germania din 23
martie 1939, Protocolul
confidenţial româno-german
din 24 aprilie 1940.

Prin Protocolul din 23
martie 1939 s-a hotărât în-
tocmirea unui plan privitor la
dezvoltarea şi orientarea
producţiei agricole, prin culti-
varea de noi produse, precum
şi intensificarea culturii fura-
jelor şi plantelor textile, dez-
voltarea industriei agricole şi
înfiinţarea de noi industrii, dez-
voltarea industriei silvice şi a
lemnului, înfiinţarea unei
societăţi mixte româno-ger-
mane, care urma să aibă ca
principal domeniu de activitate
extragerea şi valorificarea
petrolului, cu excutarea unui
program de foraj şi prelucrare
a ţiţeiului, colaborarea în
domeniul industrial, crearea
unei zone libere în care urmau
să fie instalate întreprinderi
comerciale şi industriale, ca şi
construirea unei zone libere de
antrepozite şi instalaţii de
transbordare pentru navigaţia
germană, dezvoltarea căilor
de comunicaţie şi a mijloacelor
de transport, construirea de
instalaţii de utilitate publică,
conlucrarea cu băncile ger-
mane, în scopul finanţării
diferitelor afaceri. Tratatul,
cunoscut sub denumirea de
„Planul Wohlthat” a constituit
baza de plecare a colaborării
economico-financiare româno-
germane, pe baza căruia, ulte-
rior, au fost semnate Acordul
de credit din 4 decembrie
1940, Planul de colaborare pe
10 ani, Protocolul din 17 ian-
uarie 1942 şi Protocoalele din
17 noiembrie 1942 şi 2 febru-
arie 1943. Dincolo de ceea ce
oferă documentele de arhivă,
Tratatul din martie 1939 tre-
buie privit sub toate aspectele
lui, nu numai cele economice,
dar şi cele politice.

Mergând în întâmp-
inarea cererilor Berlinului pen-
tru iniţierea unor negocieri
economice, regele Carol al II-
lea şi-a dat asentimentul, la în-
ceputul lunii februarie 1939,
pentru sosirea unei delegaţii
germane la Bucureşti. Astfel
au debutat tratativele econom-
ice româno-germane, care s-
au desfăşurat pe parcursul
mai multor runde. În cadrul
celei dintâi runde (13-22 febru-
arie 1939), delegaţii germani
au avansat prevederile unui
proiect de tratat ce con-
vergeau spre subordonarea
economiei României intere-
selor Reichului: adaptarea
economiei româneşti nevoilor
Berlinului, mai ales în ceea ce
privea agricultura; dezvoltarea
unei industrii germano-române
de petrol; exploatarea în
comun a resurselor subsolului
românesc, a pădurilor şi dez-
voltarea unor industrii exporta-
toare în Germania.

Runda a doua a ne-
gocierilor economice (10-15
martie 1939) a fost iniţiată de
partea germană, sub pre-
siunea evenimentelor gen-
erale ce au premers intrării
Wehrmachtului în Praga la 15
martie 1939. Propunerile
prezentate de această dată de
germani mergeau mai departe
decât cele din februarie 1939,
acum solicitându-se, de pildă,
crearea unor întreprinderi eco-
nomice mixte sau a unor
unităţi economice germane în
România, care să producă
bunuri necesare Germaniei şi
să le exporte pe piaţa
germană, zone libere în porturi
etc. D e l e g a ţ i a
română a prezentat, în replică,
aşa-numitele contrapropuneri,
care nu ascundeau faptul că
pretenţiile hitleriste depăşeau
cadrul strict economic admis
pentru purtarea negocierilor.

În acest stadiu se
aflau negocierile economice
româno-germane când a inter-
venit, la 15 martie 1939, ocu-
parea întregii Cehoslovacii de
către hitlerişti. Avantajul
căpătat de Reich după in-
vadarea Cehoslovaciei a servit
cu prisosinţă delegaţilor ger-
mani în cadrul rundei finale a
negocierilor economice de la
Bucureşti (16 - 23 martie
1939) pentru intimidarea
autorităţilor române, smul-
gându-le la sfârşit semnătura
pe un acord economic valabil
pe cinci ani.

Tratatul economic
româno-german a fost semnat
la 23 martie 1939, la
Bucureşti. Din punctul de
vedere al guvernului român a
reprezentat un act politico-
diplomatic care a pus capăt
presiunii germane. E r a
un tratat economic, dar cu im-
portante consecinţe politice:
“Pentru germani economicul e
important şi decisiv, iar politicul
element de şantaj. [...] Noi
vrem să ne asigurăm fruntariile
şi plătim”, nota Armand
Călinescu la 14 martie 1939,
ştiind că singurul lucru pe care
îl mai dorea Germania era
petrolul “pentru a se asigura”.
Considerat multă vreme drept

un act care înrobea România,
tratatul a fost interpretat mai
recent ca acordând o largă
posibilitate de opţiune guver-
nului de la Bucureşti, un
debuşeu economic pentru
România şi o emancipare de
sub tutela anglo-franceză.
Ceea ce scria ziarul “Deutsche
Allgemeine Zeitung” din 29
martie 1939, este o sinteză a
avantajelor reciproce pe care
acest tratat le prezenta şi
întăreşte opiniile mai sus
enunţate: “Nu încape nici o
îndoială că acordul întăreşte
simţitor poziţia economică şi o
dată cu ea şi poziţia politică a
Germaniei.

Protocolul confidenţial
româno-german din 24 aprilie
1940 a stabilit normele pentru
exportul românesc în Germa-
nia şi exportul german în
România. Evoluţia viguros
ascendentă a Germaniei a de-
terminat o treptată reorientare
a politicilor economice ale
României către aceasta,
direcţie finalizată prin inte-
grarea ţării noastre în sistemul
economic al Axei, odată cu
semnarea acordului economic
cu Germania, urmare directă a
aderării la Pactul Tripartit. Ur-
mare directă a semnării adez-
iunii României la Pactul
Tripartit, la 4 decembrie 1940
a fost încheiat acordul eco-
nomic româno-german. “Pro-
tocolul asupra colaborării
româno-germane la realizarea
unui plan de 10 ani pentru
refacerea economiei
româneşti”, semnat din partea
germană de Carl Clodius, iar
din partea română de Con-
stantin Grecianu, ministrul
României la Berlin, şi de V.
Dimitriuc, subsecretar de stat
la Ministerul Economiei
Naţionale pentru problemele
petrolului, cuprindea opt
puncte. Socotit în literatura
predecembristă ca reprezen-
tând totala aservire economică
a României faţă de Germania
nazistă, consecinţele acestuia
pentru economia românească
ar trebuie reevaluate, în lu-
mina documentelor de arhivă.

Printre prevederile
care ar putea fi socotite, cel
puţin teoretic, avantajoase
pentru dezvoltarea în
perspectivă a economiei
româneşti se numără sprijinul
acordat de Germania pentru
planul pe un deceniu privind
reconstrucţia economică a
României, avantaje în procu-
rarea maşinilor şi materialelor,
în calcularea preţurilor şi în re-
glementarea plăţilor, credite pe
termen lung, în condiţii spe-
ciale, dezvoltarea cooperării
existente în domeniul agricol 
şi forestier, promovarea
producţiei industriale în cadrul
noii ordini economice, Germa-
nia sprijinind şi finanţând dez-
voltarea industrială a
României. 

●
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Naționalizarea „temporară” a vitorului…Naționalizarea „temporară” a vitorului…

Cezar 
A. Mihalache

DDacă ar fi intuit că
adevăratul uns al socialis-
mului trecea la vremea doc-
toratelor pe burtă chiar prin
mâinile lui (!), A. Năstase ar
fi fost poate mult mai
îngăduitor cu avuția
națională. Și ar fi avut grijă
să păstreze câteva plat-
forme industriale pe de-a în-
tregul. Să le privatizeze
pentru a hrăni „inițiatorii”
capitalismului, dar să asig-
ure și o resursă pe care,
după nici un deceniu, un as-
pirant maoist să le poată
naționaliza.

Pentru că, asta ar fi
propus acum Victor Ponta.
Nu naționalizarea unor
amărâte fonduri de pensii
private, mai secătuite decât
ugerele bugetelor de stat (și
oare cum l-or fi privit pe Vic-
tor Ponta cei de la FMI când
acesta le propunea, pentru
„echilibrarea bugetului pub-
lic de pensii”, naţionalizarea
fondurilor private?!), ci a în-
treprinderilor intrate 
pe mâna neoburghezilor
„nonzeciști”.

Și este siderantă re-

laxarea afișată de soci-
etatea civică față de ideilor
promovate de socialistul
Ponta! Pentru că, deși
acesta a dat între timp
înapoi, asta nu înseamnă
nimic! Este un gest similar
acțiunii de a extrage din
atenția opiniei publice
proiectul de superimpoz-
itare a orice, poate și a osiei
de căruță. Pentru că doar
pomenirea ideii de

naționalizare poate produce
un rău uriaș prin lipsa de în-
credere pe care o va genera
cetățeanului orice inițiativă
pe viitor a guvernanților.
Bunăoară, cum să mai ai în-
credere să pornești o
afacere cu „sprijinul” statu-
lui, să te lași încălțat cu un

pic de mărunțiș, pe fond de
sprijin pentru tinerii oameni
de afaceri, ori să accesezi
„împrumuturi pentru IMM-
uri”, când guvernul este mai
violent decât o bancă. Pen-
tru că un guvern nu scoate
la licitație, nu execută silit un
cetățean, ci, prin dublul tăiș
al naționalizării, fie și „tem-
porare”, ar da de pământ cu
un întreg sistem economic.

Or, să vorbești la 25

de ani de la Revoluție, de 
la jertfa copiilor din Decem-
brie ’89, despre
NAȚIONALIZARE (oricare
ar fi contextul mondial)
reprezintă o abordare
barbară. Mai violentă decât
dacă noi, aspiranții de ieri în
tainele democrației, am fi

jupuiți de vii de ei, aspiranții
de azi ai socialismului, pen-
tru că am avut un ideal.

Și totuși, nu vorbim
de o singură sursă a răului!
Iar faptul că o organizație
„reprezentativă” a oamenilor
de afaceri (avându-l ca unic
membru fondat pe Dan
Voiculescu!) a reacționat
după promovarea de către
Victor Ponta a ideii de
naționalizare a fondurilor de
pensii cu un proiect similar,
vizând însă „ultimele între-
prinderi”, ar trebui să ne în-
grijoreze. Ar trebui să ne fie
un avertisment al direcției în
care ne este îndreptată țara.

Pentru că, să vii ca
om de afaceri să spui că s-
ar impune și naționalizarea
întreprinderilor rămase,
pentru a fi „salvate”, nu
reprezintă doar un gratuit
vânt în pupa lui Viorel, ci
parte a planului în care
România a căzut, dar nu ac-
cidental, între fillele de isto-
rie sfâșiate de acești „doreli”
și „vioreli” economici. O ati-
tudine care explică și felul în
care s-au prezentat (Dorela)
Ioana Petrescu și Viorel(a)
Ponta la Cotroceni. Pentru
că nu le pasă de sistemul
economic orientat spre vest,

ci spre umplutura cu terci
economic maoist. Explică
privirile, nu tâmpe (sau nu
doar tâmpe!), ci indiferente
ale lui Victor Ponta. Explică
plictiseala de care dădea
dovadă premierul când Tra-
ian Băsescu vorbea, cu sau
fără accent, în termenii
economiei de piață.

Și nu întâmplător
Victor Ponta a vorbit despre
naționalizarea fondurilor pri-
vate de pensii. Mai ales că
acolo oricum nu sunt atâția
bani încât să se justifice un
asemenea pas radical de
întoarcere cu spatele la sis-
temele economice occiden-
tale! Este vorba de fapt de
mesajul în sine. Pentru că
naționalizarea fondurilor de
pensii ar înseamna confis-
carea și uniformizarea vi-
itorului acelora care acum
sunt în floarea vârstei. Iar
singura diferență față de
secolul trecut ar fi doar
aceea că acum s-ar argu-
menta „necesitatea” prin
definiția naționalizării tem-
porare! 

●

În lesa lungă a STATULUI!În lesa lungă a STATULUI!

Viorel
Sandu

TTrăim astăzi o subju-
gare a libertăţilor native ale
omului de rând, trăim printr-o
dezinformare şi o manipulare
duse la extreme. Există, de
fapt, o continuare a vechii dic-
taturi, sub o altă formă, mult
mai perfecţionată, mult mai
subtilă, concepută în aşa fel
încât sistemul politic actual să
ţină în lesă marea masă de oa-
meni, să deţină controlul
asupra tuturor, fără a produce
mişcări de stradă….

În fond, actualul sis-
tem politic are extrem de bine
structurate căile de atac către
cetăţean pentru constrângerea
sa din toate punctele de
vedere. O constrângere
programată şi care se
strecoară uşor ca o umbră în
mintea romanului, pe
nesimţite. Un război cumplit,
are loc acum şi  nimeni nu
simte şi nimeni nu recunoaşte
duşmanul perfid care s-a  in-
stalt comod la cârma jocului.
Regulile jocului nu le
cunoaştem noi toţi. Regulile
sunt făcute pentru a fi schim-
bate şi aplicate discreţionar.
Omul de rând nici nu are timp
să reacționeze, crezând mereu
că aşa sunt regulile. În reali-
tate, însă alta este povestea…

În regimul comunsit
erai ca un cobai închis în pro-
pria cuşcă, fără acces la surse
de informare, cu o continuă
preocupare pentru ziua de
mâine, fără soluţii prea multe
erai limitat în orice mişcare.
Dimineaţa devreme la coadă la

lapte sau carne, mai târziu la
pâine, apoi la serviciu… Mai
apoi la coadă la ulei, zahăr şi
făină etc. Atenţi tot timpul la ce
vorbim, cu cine vorbim, fără
televiziune liberă… fără con-
tacte externe. Erai limitat în
toate!

Azi, această luptă a
căpătat o altă faţă. Ai o iluzie a
tuturor libertăţilor posibile. S-a
deschis cutia Pandorei a
libertăţilor, în mod impulsiv şi
vădit nebenefic. O libertate
care a muşcat ca un şarpe,
inima romanului. TOTUL este
posibil în România şi legal şi
ilegal, sau mai ales ilegal. Lib-
ertatea de a alege orice formă
de învăţământ, orice instituţie,
de la cea de stat la cea
particulară, un simplu SRL…
poate produce diplome pe
bani. Nu contează capacitatea
aplicantului, contează doar
banii pe care este dispus
acesta să-i aloce. Rezultatul:
mii de „diplomaţi’’ inutili
societăţii, deprofesionalizaţi,
agramaţi şi semianalfabeţi.
Unde sunt aceştia?

Înregimentaţi în actu-
alul sistem politic sau, în
marea majoritatea,
instituţionalizaţi! Rezultatul? O
dezastruoasă dezvoltare a
societăţii, o continuare a
tulburării apelor în toate
domeniile social-economice şi
o degradare cultural-naţională.
Pasul următor a fost simplu de
aplicat, dezinformarea şi ma-
nipularea au continuat în forţă,
promovarea în posturi cheie a
acestor „diplomaţi’’ a produs şi
mai multă confuzie şi intoxi-
care a maselor, dar au  intrat
imediat pe fir relaţiile clietelei
de partid sau gaşcă pentru

împărţirea cozonacului. Statul
a devenit o mină de aur pentru
toţi aceştia, în care omul de
rând era (şi este) doar sclavul
minei…

Mass-media nu a fost
ocolită nici ea de acest flagel al
„diplomaţilor’’. Şi-au luat pos-
turi de manager de companii
media, au numit oameni de
gaşcă în celebrul CNA, la fel
de analfabeţi şi agramaţi, iar
pornografia şi imoralitatea au
ajuns la ordinea zilei. Au anga-
jat reporteri inculţi şi obedienţi
„boss-ului’’. Rezultatul? O în-
dobitocire a generaţiei tinere, o
intoxicare a populaţiei cu
incultură şi vulgarisme, cu
pornografie politică. Ce este la
TV este literă de lege, acolo se
face şi desface, cacealmaua
politică, sub ochii cât cepele ai
cetăţeanului, cu mintea apatică
şi demoralizată, de lipsa de
perspective, confuzie şi
frustrări de tot felul. Şi, dintr-o
dată, avem prefigurată lesa
sistemului politic actual,
aceeaşi în esenţă ca în sis-
temul communist, doar că s-a
schimbat formă şi s-a
perfecţionat stilul…

Suntem prinşi într-un
alt fel de colivie, mai frumos
aranjată, vopsită şi cu mai
multe ferestre deschise, doar
că şi acestea dau tot într-o altă
colivie mai mare. Deval-
orizarea monedei naţionale şi
menţinerea acesteia la acest
nivel este tot o metodă de în-
corsetarea a omului. Ţinerea
preţurilor şi taxelor sus, asta tot
de manipulare ţine, că şi
discrepanţa dintre salarii şi
preţuri. Avem preţuri europene
în Euro şi salarii de mizerie în
leul devalorizat…

Avem preţuri ca în
Italia, Franţa sau Germania dar
salariile din ţară sunt de 10-15
ori mai mici decât ale
cetăţenilor acestor ţări eu-
ropene. Avem şi o economie
subterană înfloritoare şi veşnic
„subvenţionată’’ de la buget,
acolo totul este „free”, doar să
faci parte din gaşca de partid.
Fără taxe, fără impozite dar cu
o mână lungă şi liberă în buge-
tul statului…

Toate sunt cu un scop
anume menţinute. Omul de
rând, românul, trebuie să aibă
lesă, să fie bine subjugat… Să
aibă mereu mintea ocupată.
Ocupată cu grija zilei de
mâine, să caute soluţii pentru
plata ratelor la bănci, cu plata
taxelor şi impozitelor, cu plata
taxelor şcolare ale copiilor etc,
etc… Menţinerea unor stări de
fapt, a unor anormalităţi şi
imoralităţi, a unor filiere mafiote
de la nivel local la cel naţional,
ai căror capi sunt unşi tot de
sistemul actual politic şi unde,
cu imensă aroganţă, sunt
promovaţi ca baroni locali,
toate acestea fac parte tot din
programul de demoralizare
socială.

Un om de rând,  cum
poate percepe aceste imixtiuni
asupra  libertăţilor sale, aceste
fapte ce îl torturează precum
picătura chinezească? Cum
altcumva decât că se simte
plictisit, confuz şi frustrat, unii
dintre aceştia se complac în
consumul de alcool, alţii cu alte
substanţe, medicamente sau
droguri, provocând dereglări
ale sănătăţii lor, ale familiilor lor
cât şi ale societăţii în ansam-
blu. O societate apatică,
confuză şi plictisită, este cel

mai uşor de manipulat, de
dresat, de dezbinat. Şi aşa ne
trezim mânaţi la vot, năuci şi
psihopaţi, votând aceleaşi fig-
uri şi aceeaşi rotire a cadrelor,
perpetuând, acelaşi sistem
politic haotic, care ştie să-şi
ţină în lesă, prorprii săi
cetăţeni…

Să ne gândim doar
dacă economia subterană ar fi
scoasă la suprafaţă, deci
anihilată, măcar în proporţie de
80-90 la sută şi dintr-o dată ar
fi rezolvată problema salariilor
corelate  cu preţurile şi dintr-o
dată ar fi rezolvată şi problema
PIB-ului, iar economia ar fi cu
adevărat în creştere. Dar, pen-
tru această este necesar să
scăpăm de oligarhi politici ac-
tuali care nu sunt altceva decât
paznicii şi patronii acestei
economii subterane înflori-
toare, prin urmare să scăpăm
de acest sistem oligarhic de
partide, de Dictatură a Partide-
lor Politice….

Ieşirea din lesa sis-
temului politic actual nu mai
este o opţiune, ci o cerinţă,
este o obligaţie, o deviză a
noastră a tuturor. Trebuie să ne
stabilim acest obiectiv, altfel,
vom merge mereu la vot, în
turmă, cu mintea aplatizată,
distrugându-ne cu bună ştiinţă
viitorul copiilor şi nepoţilor
noştri care vor fi şi mai umiliţi şi
mai subjugaţi… şi mai sclavi.
Să ne gândim foarte bine,
măcar în al 25-lea ceas, ce vi-
itor le alegem lor, ce viitor are
această naţiune…inuând.

●


