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Suspendarea roz…Suspendarea roz…

Cezar 
Adonis Mihalache

SSindromul Grivco al
suspendării pare cu mult
mai important decât starea
națiunii în prag de campanie
electorală. Și chiar dacă
unul a ajuns deja, din filă în
filă, din calendarul
suspendării în afisul
varanilor cu AMR de la Jilva,
supa este totuși reîncălzită.
Repusă pe „șaua” națiunii
de către neprezidențiabilul
Tăriceanu.

Or, acum una din
două: fie, nomenclatura Re-
publicii „PSD&Acoliții” nu
are certitudinea trecerii vo-
tului obligatoriu, pentru a
umple secțiile, și atunci
încearcă să creze o
momeală pentru în-
colonarea electoratului la
vot, fie aceasta chiar se
teme că Băsescu ar putea
jindui la prelungirea de drept
a mandatului cu perioada de
glorie a garajului electoral.

Ceea ce ar fi cu
adevărat inedit! Să avem
parte de o suspendare
menită, nu pentru
înlăturarea marinarului de la
timonă măcar cu o zi înain-
tea de încheierea mandatu-
lui (să se poată lăuda Viorel
Ponta în fața națiunii că și-a
ținut promisiunea de a-l fi
„alungat” pe „brutar”; ce mai
contează că în ceasul al 12
lea, trecute?!), ci, măcar, să
nu mai poată sta și eventu-
ala perioadă „de drept” pe
care CCR i-ar putea acorda-
o la o adică.

Astfel, reinserarea
temei suspendării poate
reprezenta însă și o formulă
electorală prin care candi-
datul V.V. Ponta să-și
învârtă discursurile, sterpe
și prezvizibile, în același
magiun al marotelor lui cu
Train Băsescu (și este in-
teresant că Ponta nu

apelează și la cealaltă
marotă-frustare a lui, Elena
Udrea; pe care o păstrează
pesemne pentru pentru turul
al doilea!).

Prin urmare, ca „om
politic cu experiență” (poate
în mariaje și cai putere!),
C.P. Tăriceanu a avansat
„calendarul suspendării lui
Traian Băsescu”, în așa fel
încât Referendumul să aibă
loc chiar în ziua primului tur
al alegerilor prezidențiabile.
(deși, mai bine avansa un
proiect de lege prin care, de
acum înainte, la începutul

fiecărei sesiuni parla-
mentare, să fie organizată,
aniversar, câte o sus-
pendare a lui Traian
Băsescu din functia de ex-
președinte!).

Iar Călin din file o
scapă pe direct în comuni-
catul lui „oficial”, cu tot cu
adnotările de pe manșeta
ciornei roz, clamând că
șansa „coincidenței datei
primului tur al alegerilor
prezidențiale cu Referendu-
mul de demitere al
Președintelui României va
crea premize favorabile în-
deplinirii cvorumului legal”.
Deși, dacă nomenclatura
Republicii PSD ar cupla
alegerile cu acțiuni de
măsurarea gratuită a tensi-
unii și glicemiei, ar avea un
cvorum mai mare decât cel
asigurat de un referendum
care mai și costă!

Scopul în sine al
acțiunii de suspendare nu îl
reprezintă dară referendu-
mul în sine, ci mobilizarea
electoratului îspre secții.
Adevăr care a scăpat prob-
abil la ultima citire a notei
către țară a 
non-prezidențiabilului C.P.
Tăriceanu, ultimul cap
limpede al „republicii” (lor!),
în speță „guzganul rozaliu”,
cerber al penelor de cauciuc
din interiorul Republicii
PSD, fiind plecat la DNA!

Dar Tăriceanu are și
scopul lui personal… Căci,
o eventuală suspendare a
marinarului ar fi și singura
șansă pentru șeful Senatu-
lui de a îmbrăca și el haina
de președinte. Fie și pe cea
de președinte interimar.
Pentru că președinte ales
nu ar avea cum să fie, ba,
nici măcar cu postura de
mândru candidat nu se mai
poate lăuda în fața fostelor
neveste, din cauza 
unor probleme juirdice,
partidulețul „eco” de balcon
neputând să-i susțină candi-

datura (iar ca independent,
Tăriceanu ar strange poate
200 000 de bilețele roz, dar
nu semnături!).

Pe de altă parte,
dacă Tăriceanu ar ajunge
cumva președinte interimar,
Republica PSD&Acoliții” ar
putea obține repetarea,
zilnică, de la un cap la altul
al interimatului, a celebrei
„marți negre”, în care să fie
promulgate toate legile
„negre”.

Dar până… departe
mai e destul! Și nici pe
mâna lui Moliceanu-hârtie-
roz nu se poate baza prea
mult „republica” (lor!). Căci,
niciodată nu poți știi pe ce
parte se trezește acesta
dimineața: republican sau
monarhist?!

De aceea, Repub-
lica PSD trebuie să meargă,
vorba târgului, „la rupere”.
Căci nu are de ales: fie la
putere, fie la pușcărie. Iar în
locul „calendarului de sus-
pendare” a lui Traian
Băsescu, ar putea răsfoi
calendarul pesedizării și „a-
acolizării” Jilavei și Rahovei!
Singurele „secții” unde s-ar
putea face, într-adevăr,
coadă la „vot”. La de-
semnarea șefilor de

celulă…

●

Atac, deci exist!Atac, deci exist!

Vlad
Hogea

MMultă lume se
întreabă de ce atacăm une-
ori cu atâta virulenţă. Alţii ar
da din umeri, dar noi
preferăm să fim sinceri: pen-
tru că nu putem altfel. Când
ai dovezi clare că se fac ma-
trapazlâcuri, că lumea

mondenă s-a umplut de târfe
cu pretenţii, iar aceea politică
de băieţi de mingi care n-au
treabă pe-acasă, e greu să
stai deoparte şi să te uiţi
nepăsător la spectacol. Pe
alţii îi doare în cot că ne
ducem dracului ca oraş şi ca
ţară. Pe noi,nu. Şi atunci
atacăm: e starea noastră de
spirit, e felul nostru de a fi, e
modul în care ne exprimăm
publicistic dorul de normali-
tate. Numai că unora nu le
convine treaba asta. Se simt
călcaţi pe bătături, se văd
puşi în pericol, atât ei, cât şi
ciracii lor care le ţin isonul. 

De aici pînă la încer-
carea de a ne băga pumnul
în gură, nu e decît un pas.
Un pas pe care ticăloşii deja
l-au făcut.

Priviţi-i ce inocent
zîmbesc aceşti satrapi în faţa
camerelor de luat vederi.
Urmăriţi-i cu atenţie cum îşi
încheie nodul la cravată, cum
îşi potrivesc ceasul de aur la
mînă, cum se pipăie discret
pe sub masă cu vreo damă
de companie. Nici nu ai
spune că sunt nişte secături
dacă nu i-ai cunoaşte… Ei
bine, ăştia sunt cei care ne
vânează: canaliile cu frac şi
papion care se afişează pe la
recepţii şi coctailuri, şacalii
cu blană unsuroasă care te
muşcă de poponeaţă cînd
nici nu te aştepţi, lingăii
libidinoşi şi argaţii de ciocoi
ai faunei politicianiste. Iar pe
lângă ăştia, o droaie de
lepădături care s-au îm-
buibat, urlând că apără
"democraţia", ”privatizarea”,
“economia de piaţă” şi “re-

forma”. 
Cum să nu ne pună

pe lista neagră, dacă i-am
demascat ca pe nişte ciumeţi
ce sunt, monştri botezaţi în
apele tulburi ale diluviului de-
cembrist, şopârle greţoase
ale culturii de maidan?!
Isterizaţi că au fost înfăţişaţi
opiniei publice în integrali-
tatea urâţeniei lor, aceste
creaturi izvorâte din subter-

anele umanului muşcă, cât
mai pot să o facă.

Riscăm să-i
dezamăgim pe inamicii noştri
tradiţionali: atacul e o stare
de spirit, care, odată creată,
îşi va perpetua prezenţa, in-
diferent cine şi cât va fi în
linia întâi a jurnalisticii cura-
joase şi demolatoare de idoli
de lut. Că vom fi noi sau alţii,
contează mai puţin. Impor-
tant e să formăm o generaţie
de tineri condeieri cărora să
nu le pese de X sau de Y
atunci când publică un mate-
rial incendiar. E o chestiune
de curaj şi sinceritate. 

Am deranjat pe mulţi,
am rupt în două pisica
birocraţiei şi a oportunismu-
lui, am arătat cu degetul pe
toţi purceluşii caraghioşi care
se bălăcesc în troaca politicii
noastre de mahala. Pentru
ei, numărătoarea inversă a
început; continuăm să batem
cîte un cui la sicriul ciocoilor
din Iaşi şi din România. Vom
merge până la capăt pentru
a termina ce am început. 

Atacăm ca să îi
punem la punct pe aceia
care au transformat soci-
etatea contemporană într-
una “de bandiţi şi de
prostituate”, vorba lui Alexan-
dre Dumas-fiul… 

●
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Pagini de dosar: Mircea VulcănescuPagini de dosar: Mircea Vulcănescu

Stelian
Gomboș

PPe 28 octombrie
1952 se stingea din viaţă, în
penitenciarul Aiud, Mircea
Vulcănescu, scriitor, filozof,
sociolog, economist, spirit en-
ciclopedic şi personalitate
complexă a generaţiei anilor
'27. Între anii 1940-1941
ocupă poziţii importante în
administraţia naţională, iar
din 27 ianuarie 1941 devine
subsecretar de stat la Minis-
terul Finanţelor Publice, unde
rămîne pînă la 23 august
1944. Onorat cu distincţii şi
mari ordine naţionale în semn
de recunoaştere pentru ser-
viciile aduse statului român,
după 23 august 1944 devine,
tot în Ministerul Finanţelor
Publice, director al serviciului
Datoriei Publice.

Condamnat la 9 oc-
tombrie 1946 la opt ani
temniţă grea, rămâne în
detenţie pînă în luna ianuarie
anul 1948, când instanţa de
judecată îi menţine, în urma
recursului prelungit,
pedeapsa din anul 1946. În
Dosarul penal 232, volumul
23, Alexandru Marcu şi alţii,
din ACNSAS (dosar ce
cuprinde acte cu privire la
lotul II al Guvernului Ion An-
tonescu din care făceau
parte, printre alţii, ca şi
condamnaţi criminali de
război Alexandru Marcu şi
Mircea Vulcănescu) se află
dosarul de Penitenciar nr.
64/1952 P al deţinutului
K9320/1948 Vulcănescu
Mircea. Arestat preventiv fără
mandat încă din 30 august
1946, condamnat la 20 oc-
tombrie 1948, i se alcătuieşte
dosarul ce-i poartă datele de
naştere, părinţii, ocupaţia la
data arestării, averea la data
arestării (în dreptul căreia stă
scris: nimic), originea socială,
studiile. în josul acestei prime
pagini - amprenta degetului
arătător stîng şi semnătura.
La fila 9 a dosarului citim o
notă a corpului de filaj cu
două afirmaţii contradictorii:
una este: ,Mircea Vulcănescu
funcţionar de carieră nu a
făcut politică" şi alta: ,Mircea
Vulcănescu făcea parte din
Guvernul Antonescu, care la
22 iunie a declarat război
Rusiei sovietice şi este so-
cotit criminal de război. ş...ţ
"Numele său a fost citat la
Tribunalul Poporului în martie
1945. De la acea dată a fost
suspendat din serviciu în
urma legii de purificare a
aparatului de stat". Încă din
septembrie anul 1947,
Mircea Vulcănescu contrac-
tase infiltratul pulmonar TBC.
O dovedeşte conţinutul filei 1
a dosarului: la 22 septembrie
1947 Direcţiunea Siguranţei
Statului înaintează Direcţiunii
Generale a Penitenciarelor
petiţia nr. 29243/ 1947 prin
care Margareta Vulcănescu
din Bucureşti (soţie) solicită

asistenţa medicală şi un
tratament special pentru soţul
său Mircea Vulcănescu
deţinut la Penitenciarul Aiud.

La fila 38 a dosarului,
Curtea Bucureşti, Secţia 4
penală emitea citaţia din
14.04.1948 prin care Mircea
Vulcănescu din Penitenciarul
Aiud este citat ,a se prezenta
în faţa instanţei în 13 mai
1948 ca acuzat pentru crimă
de război". Fila 39 conţine un
document din 8 iulie 1947:
Penitenciarul Principal Aiud
trimite o notă Direcţiunii Gen-
erale a Penitenciarelor - Ser-
viciul îndrumărilor - Bucureşti:
,La ordinul dumneavoastră
numărul 29579/ 1947 avem
onoarea a vă înainta alăturat
referatul medicului curant al
acestui penitenciar cu privire
la starea sănătăţii a
deţinutului criminal de război
Vulcănescu Mircea din acest
penitenciar". 

Referatul lipseşte din
dosar, în schimb pe contra-
pagina unei note din 20 iunie
1947 am descifrat cu lupa
câteva însemnări cu creionul,
probabil ale medicului în-
chisorii. Ele consemnează
înrăutăţirea stării sănătăţii lui
Mircea Vulcănescu, în trupul
căruia tuberculoza (în primul
rând) va face ravagii pe tot
parcursul detenţiei pînă la
moartea survenită în 1952.
Aceste însemnări medicale
sunt: ,Tensiunea 17 1/2 - 10,
slăbire progresivă - a pierdut
40 de kg, stare de debilitate
extremă, tremurături ale
degetelor, exoftalmie, tahi-
cardie - puls 90 în repaos.
Necesită examen metabo-
lism bazal, regim adecvat".

Nimic oficial decât
aceste însemnări pe un colţ
de pagină. Deţinutul Mircea
Vulcănescu, aflat în arest
preventiv de un an, va trebui
să-şi poarte crucea pînă la
sfârşit. Cu tot cu boala
necruţătoare. Ce ne spun mai
departe documentele din
dosarul de penitenciar Mircea
Vulcănescu aflat în volumul
23 al dosarului penal 323
Alexandru Marcu şi alţii (lotul
II al condamnaţilor din fostul
Guvern Ion Antonescu)? Din
adresa Direcţiunii Penitencia-
relor şi institutelor de
prevenţie - Serviciul
îndrumărilor - către Peniten-
ciarul Aiud (din 20 septembrie
1947) reiese faptul că Mircea
Vulcănescu este recunoscut
ca bolnav şi i se aprobă să
primească medicamente şi o
cotă suplimentară de ali-
mente în greutate de șapte
kilograme pe luna septem-
brie, precum şi îngrijire
medicală avizată. De cele
mai multe ori aceste aprobări
erau formale. Deţinutul nu
primea nimic. La fila 44 se
află sentinţa (unul dintre cele
mai importante documente)
prin care Mircea Vulcănescu
este condamnat în acelaşi lot
cu profesorul Alexandru
Marcu împreună cu alţi 15

condamnaţi în procesul Ion
Antonescu: ,Dosar nr. 1921/
1947 - Curtea de Apel
Bucureşti Secţia a IX-a -
încheiere. Deciziunea
criminală nr. 27 - Şedinţa
publică de la 6 februarie 1948
- Curtea, pentru motivele
care se vor vedea, ascultând
şi concluziunile domnului
procuror general, în numele
legii decide: condamnă pe
Mircea Vulcănescu, în vîrstă
de 44 de ani, în prezent are-
stat preventiv în Penitenciarul
Văcăreşti, fost funcţionar
public în Ministerul Finanţelor
să sufere 8(opt) ani temniţă
grea pentru crimă de război.
Mai condamnă pe numitul
acuzat la 3 ani detenţiune
riguroasă şi la degradare
civică pe timp de opt ani. În
baza articolului 101 din Codul
Penal numitul acuzat va exe-
cuta pedeapsa cea mai grea
de opt ani temniţă grea."

Mandatul de arestare
preventivă emis de Curtea de
Apel Bucureşti Secţia IX din 6
februarie 1948 lămureşte,
vai, episodul arestării fără
mandat din 30 august 1946;
spicuiesc din documentul de
la fila 48: ,Având în vedere că
prin aceeaşi decizie Curtea a
dispus şi arestarea
preventivă a numitului acuzat
în baza articolului 371 potrivit
căruia, în caz de con-
damnare, instanţa apreciind,
poate ordona menţinerea în
stare de arest preventiv a
acuzatului, dacă nu este
deţinut în prevenţie în baza
unui mandat dat în aceeaşi
cauză. Avînd în vedere că în
speţă acuzatul se găseşte
deja arestat preventiv în Pen-
itenciarul Văcăreşti, fără însă
să se fi emis mandat îm-
potriva lui de către Secţiunea
a VIII-a a acestei Curţi care
ordonase arestarea prin de-
cizia criminală casată cu nr.
160 din 9 octombrie 1946,
considerînd că faţă de
pedeapsa aplicată arestarea
preventivă a acuzatului este
impusă de teama de
dispariţie spre a se sustrage
de la executarea pedepsei în
cazul cînd ar fi lăsat 
liber ş...ţ, dispunem arestarea
preventivă a acuzatului
Mircea Vulcănescu în vîrstă
de 43 de ani. ş...ţ Ordonăm
tuturor agenţilor forţei publice
în conformitate cu legea să-l
aresteze pe numitul acuzat şi
să-l conducă în arestul pre-
ventiv al Penitenciarului
Văcăreşti din Bucureşti". In-
util, formal, căci acuzatul se
afla de mult timp, bolnav şi
chinuit, arestat preventiv, fără
mandat, în Penitenciarul
Văcăreşti.

Strigător la cer este
faptul că există documente
medicale contradictorii. La fila
32 a dosarului, pe contrapag-
ina Foii de Transferare pentru
serviciul ambulanţei emisă de
Penitenciarul Aiud, emisă la
17 noiembrie 1947 în 
scopul ,transferării afaceri

judecătoreşti", este tipărită o
adeverinţă: ,Subsemnatul.....,
medic al Penitenciarului Aiud
certific că, examinînd la ple-
care pe deţinutul Vulcănescu
Mircea, am constatat că nu
suferă de nici o boală infecto-
contagioasă". Alt document,
contradictoriu, de la fila 13
este o “Copie de pe referatul
medical - serviciul medical al
penitenciarului Jilava": ,Vă
raportăm că examinînd azi,
10.IV.1951 pe deţinutul politic
Vulcănescu Mircea că suferă
de pleurezie stângă cu stare
generală rea. Se recomandă
internarea la Spitalul
Văcăreşti". Semnat: medici,
penitenciarul Jilava.

Cu toate că era atât
de bolnav, chinuit de
tuberculoză, la 20 aprilie
1951 este ridicat de la Peni-
tenciarul Aiud de către or-
ganele de Securitate. La 25
aprilie 1951 Direcţia
Generală a Penitenciarelor
din Ministerul Afacerilor Ex-
terne, Serviciul Evidenţei
trimite adresa nr. 9947
Direcţiunii Generale a
Securităţii Statului: ,Peniten-
ciarul Jilava prin raportul
8540/ 1951 ne înaintează un
referat medical din care se
constată că deţinutul internat
politic Vulcănescu Mircea
suferă de pleurezie stîngă cu
stare generală rea pentru
care i se recomandă in-
ternare la Spitalul Văcăreşti.
Vulcănescu Mircea Aurel fişa
nr. 12/1951 fiul lui Mihail şi al
Mariei internat politic, se află
în Penitenciarul Jilava de la
data de 13.I.1951. Faţă de
cele arătate mai sus vă
rugăm să binevoiţi a 
ne comunica avizul
dumneavoastră asupra
internării susnumitului deţinut
la Spitalul Penitenciarului
Văcăreşti pentru tratament".
Răspunsul, evaziv, va grăbi
moartea lui Mircea
Vulcănescu: ,Raportaţi relaţii
complete şi avizul
dumneavoastră cu privire la
transferarea de la Penitencia-
rul Jilava la Spitalul Peniten-
ciarului Văcăreşti a
deţinutului Vulcănescu
Mircea Aurel, funcţionar, fiul
lui Mihai şi al Mariei, bolnav
de pleurezie". Adresa din 26
mai 1951 a Direcţiunii Gen-
erale a Securităţii - regiunea
Bucureşti retează orice posi-
bilitate de supraveghere a
bolii pulmonare: ,La ordinul
dumneavoastră din 10 mai
1951 raportăm următoarele:
întrucît din fişa personală a
susnumitului ce o posedă la
Direcţiunea Generală a
Securităţii Statului, fără a se
cunoaşte motivul reţinerii, nu
putem aviza transferarea sa
de la Penitenciarul Jilava 
la Spitalul Penitenciarului
Văcăreş t i " . Imp lacab i lă ,
hotărârea Direcţiunii Gen-
erale a Securităţii Statului, îşi
pune pecetea pe soarta filo-
zofului. La fila 6 a dosarului
prin adresa din 15 iunie 1951

citim: ,La adresa din 25
aprilie 1951 cu onoare vă
aducem la cunoştinţă că
avizăm nefavorabil asupra
transferului şi internării în Spi-
talul Penitenciarului Văcăreşti
a deţinutului Vulcănescu
Mircea Aurel". Finalul se
precipită. Călăii îl condamnă
la moarte după cum reiese
din schimbul de adrese de
mai sus. Şi ca totul să fie ,ca
la carte", Penitenciarul Jilava
emite o Foaie de transferare
(pentru uzul vagoanelor pen-
itenciare) în care se specifică:
,Deţinutul Vulcănescu Mircea
Aurel cu nr. matricol
12/S/1951 condamnat la 8
ani temniţă grea pentru faptul
de crimă contra umanităţii se
transferă la Penitenciarul
Aiud pentru executarea
pedepsei". în colţul de sus-
stânga al formularului com-
pletat astfel este tipărit:
,Consultat şi găsit sănătos",
în ciuda constatărilor med-
icale. La 28 octombrie 1952
se stingea din viaţă, după în-
delungi suferinţe fizice şi
morale cel ce dăduse ,Di-
mensiunea românească a
existenţei". Vă fac cunoscute
cîteva documente ale dece-
sului.

1) Adresa Penitencia-
rului Principal Aiud către
Curtea Supremă secţia
penală din 8 noiembrie 1952:
,Vă înaintăm în original refer-
atul nr. 877 din 3 noiembrie al
serviciului sanitar al acestui
penitenciar din care se poate
constata că deţinutul
Vulcănescu Mircea Aurel
care a fost condamnat la 8
ani temniţă grea în baza de-
ciziei nr. 1510 din 7 august
1948 cu mandat de arestare
din octombrie 1948 emis de
Parchetul Curţii Bucureşti
pentru crimă de război a de-
cedat în acest penitenciar la
data de 29 octombrie 1952."

2) Raportul Peniten-
ciarului Principal Aiud din 31
octombrie 1952 trimis
Direcţiunii Generale a Peni-
tenciarelor: ,Vă raportăm că
în ziua de 29 octombrie 1952,
a decedat în acest peniten-
ciar deţinutul Vulcănescu
Mircea fişa 9320/48 Aiud,
suferind de miocardită şi
pleurezie dublă T.B.C. ş...ţ

Alături înaintăm un
inventar de efecte ce au fost
proprietatea susnumitului cu
rugămintea să binevoiţi a ne
da ordin ce să facem cu
acele efecte, precum şi dacă
putem anunţa sau nu familia
susnumitului". Ultima copertă
a dosarului de penitenciar al
lui Mircea Vulcănescu
păstrează data ieşirii, precum
şi felul şi modul ieşirii din pen-
itenciar : Decedat suferind de
miocardită şi pleurezie dublă
T.B.C. Deţinutul K 9320,
Vulcănescu Mircea”.

●



4 Tichia de politician

Starea traseistă a naţiunii în derapaj curat murdar!Starea traseistă a naţiunii în derapaj curat murdar!

Grid
Modorcea

DDin fericire, idealiştii
sunt singura opoziţie reală
în România, fiindcă clasa
politică este o apă şi un
pământ, toţi vor puterea, vor
să se cocoaţe pe schela ja-
fului naţional, nu există
opoziţie la urâciune, la miz-
erie, nu există dreapta,
există numai Ponta, adică o
stângă stângace, imatură,
care pentru putere sacrifică
şi independenţa ţării. 

Deja el conlucrează
cu ungurii la federalizare,
oferindu-le cadou pământ, o
politică inconştientă şi
periculoasă. Nimeni nu-l
atenţionează că se joacă cu
focul, că ungurii practică po-
litica picăturii chinezeşti? 

Poate o să-l tragă
de urechi mentorul său,
pontagiul şef Năstase, ieşit
acum de la pârnaie, cu gân-
dul declarat să dea altă faţă
închisorilor, să nu mai fie fo-
care ale iadului, curăţenie
pe care putea s-o facă când
era prim-ministru, aranja cu
mătuşa Tamara, ar fi avut
parte dincolo de gratii şi de
un tratament mai civilizat.
Dar acum descoperă că nu
există o lege a graţierii! 

Avem de toate, ne
lipseşte acum această lege!
Dar delicvenţii şi hoţii se vor
înmulţi atâta timp cât au
modele similare sus, în
clasa politică. Cu un astfel
de gânditor cu barbă ca
Năstase, un dac în neagră
mizerie, e firesc ca elevul să
o ia razna, dovadă că Ponta
se joacă de-a politica, de-a
puterea, e mereu pus pe
poante, cum e acum…
poanta cu migraţia de la un

partid la altul.
Dacă guvernul

Ponta dă o astfel de
ordonanţă, i s-a terminat
cariera micului pontagiu!
Asta e cea mai mare
aberaţie, care anulează
ideea de alegeri libere, de
vot. Adică eu te votez pe
dumneata pentru un pro-
gram al unui partid, iar dum-
neata îşi schimbi boii cum
vrei! Se aruncă astfel în aer
administraţiile locale! 

Unde se poate aşa
ceva, în ce ţară? Numai în
ţări bananiere se practică 
o asemenea politică
antidemocratică. 

De fapt, se
legiferează o boală a intere-
selor de putere, traseismul
politic, care a nenorocit
orice credibilitate, orice gu-
vernare a ţării. Plus că e o
păcăleală pe faţă a elec-
toratului şi aşa amorţit. Cu
astfel de neseriozităţi umblă
acest junior?, aşa cum şi
mentorul lucrează acum la
legi de amnistie şi graţiere
pentru hoţi! Păi tot cu hoţii
defilaţi, neicuşorule?
Năstase nu a învăţat nimic
din detenţie, nu a avut şi el o
icoana care să-l mântuie de
blestemăţii?! Starea naţiunii
la acest nivel, o stare
traseistă, este total imatură
şi găunoasă. Şi viciul se va
agrava, în timp ce ungurii
vor prospera! Manevrele
puterii PSD-iste îi face pe
toţi politicienii părtaşi la
deznaţionalizare. E mai rău
ca un război, fiindcă e
nevăzut, subteran!

Vorbeam într-un arti-
col anterior despre cum se
află România sub papucul
lui lui “zoon politikon”, a
degradatului animal politic
român. Şi sarabanda se

încinge acum, la schimbare
de macaz, când puşcăriabilii
se înarmează, vor să
menţină aceeaşi stare, pe
care nu are cine s-o mai
schimbe. 

Şi animalele politice
vor continua să dea cu cor-
nul, fiindcă sunt multe şi se
cred stăpânii unei ţări atât
de mândre şi frumoase,
unei ţări lăsate ca o mireasă
de străbuni, unei ţări ca o
insulă de aur în marea
slavă! Această ţară ei nu o
iubesc dacă îndrăznesc să
se urce pe tronul ei alde
Mobilă cataramă, Tăriceanu
(care a uitat să dea raportul
despre starea în care a
lăsat naţiunea ca 
fost prim-ministru), urâţenia
pământului, spălăcita Nuţi
din Pleşcoi, Macoveanca, o
confuză decavată, cu
proiecte aberante, Johannis
(singurul cu prestanţă, dar
se va trezi şi el din
aventură) sau Antonescu,
un bolnav notoriu, care nu
ştie când e seară şi când
dimineaţă, complet în ceaţă,
care acum candidează,
acum faultează sau pleacă
în concediu (urmează prob-
abil concediul definitiv)!
Sigur că Ponta e cel mai
breaz dintre amorţiţi. Oa-
meni ca aceşti candidaţi
compromit calitatea de
preşedinte, ideea de cam-
panie electorală, de alegeri
libere, de democraţie.

Simbolul animalului
politic român rămâne, cate-
goric, Băsescu, care i-a in-
festat pe toţi de morbul
hâhâielii, dar şi al doselii,
fiindcă seamănă cu el,
adică toţi au cel puţin două
feţe, toţi sunt subculturali,
intriganţi şi nesimţiţi. Îi tot dă
cu recesiunea. Acum a găsit

altă vorbă, că România intră
sau deja a intrat în derapaj
economic. Dar el nu se află
în derapaj politic? Cu un
astfel de derapat, o ţară
derapată. Un derapat curat
murdar. Nu ştie ce să facă,
să găsească o breşă, o
hibă, care să-l facă să
hâhâie, să zică, ei, ce v-am
spus eu pe data de 17 a lui
Cuptor, am avut dreptate!?
Omul însemnat se bucură
de necazul altuia. El e pus
să scoată ţara din derapaj,
nu să se bucure că e în de-
rapaj!

Când am citit ce
emite o paraşută zis
jurnalistă, care vorbea de
“modelul economic
Băsescu”, m-am crucit! M-
am pierdut cu… firea! Aşa e
numit acum haosul? O fi şi
haosul vreun model eco-
nomic, dacă a încăput pe
mâna suspendaţilor şi
demişilor unei naţiuni! Într-o
lume distopică, în care
balanţa este pe axa
negativă, tuturor celor care
o acceptă, care au zămislit-
o, orice li se pare pozitiv. E
ca în filmul Sin City. Oa-
menii agonici sau eroii neg-
ativi au ajuns modele! Când
totul se scufundă, epavele
sunt luate drept reper. Dacă
un partid istoric a ajuns să
aibă un conducător ca An-
tonescu, nu e de mirare că
populaţia este amorţită, aşa
cum se spune despre
români. Şi el cică ar fi cel
mai bun. Ce să mai spunem
de alţii. Ştiţi dvs mai bine de
către cine au ajuns să fie
conduse partidele! Ba au
ajuns să fie conduse şi din
puşcărie, cum e condus şi
fotbalul!!!

Nu e de mirare că se
anunţă o întunericeală

generală, o amorţeală
decavată, convenabilă stat-
ului de gaşcă. 

Când se trezesc din
amorţeală, românii se văd
sub papucul animalului
politic. E prea târziu. Nu mai
pot face nimic şi intră din
nou în bârlogul amorţelii. 

Animalul politic a
dus ţara la o datorie externă
de o sută de miliarde de
euro! Cu o asemenea imag-
ine spectrală, nu se mai
poate vorbi de viitor, ci
numai de o jecmăneală
prezentă, nemiloasă, cu
ambalaje de tip
“prezideţialele”, la care
candidează tocmai cei care
au făcut aceste datorii şi au
trăit ca nişte storcători din
ele.Ţara e neguvernabilă. E
pregătită pentru o formă de
existenţă fără preşedinte,
fără parlament, fără guvern.

Ca în Falansterul lui
Theodor Diamant. Ar fi
necesară doar o
administraţie socială şi în
rest poporul s-ar conduce
singur. Cine să mai lupte, să
scoată starea naţiunii din
impas, să o scoată la
lumină, să o pună din nou
pe fluviul istoriei, să o ajute
să fie ca o corabie cu toate
pânzele sus?! Şi cu toate
pânzele albe, cum le voia
Egeu, nu negre, îndoilate,
cum ni le-a lăsat Tezeu!

●

Doar un singur candidat al dreptei unite îl poate înfrânge Doar un singur candidat al dreptei unite îl poate înfrânge 
pe socialistul Victor Ponta, garantul ținutului Secuiescpe socialistul Victor Ponta, garantul ținutului Secuiesc

Ionuț
Țene

SSunt extrem de naivi
cei care cred că puzderia de
candidaţi de pe partea
dreptei a scenei politice
poate înfrânge pe micuţul
chinez, liderul partidului
traseiştilor – PSD, socialis-
tul Victor Ponta, admiratorul
Partidului Comunist Chinez
şi garantul Ţinutului Secui-
esc. Cu cât sunt mai
numeroşi candidaţii dreptei
voturile românilor se
fărâmiţează, favorizând pe
premierul Victor Ponta la
alegerile prezidenţiale din
noiembrie. De aceea, în al
12-lea ceas liderii partidelor
de dreapta din România tre-
buie să se concentreze 
pe reducerea numărului
candidaţilor la funcţia de
preşedinte.

Numai entuziaştii
naivi mai pot crede că pri-
marul Sibiului, Klaus Iohan-
nis, va reuşi să-l bată pe
Victor Ponta în alegeri, chiar
dacă intră în turul doi. Klaus
Iohannis are mai multe
handicapuri: trafic de minori
în anii 90, afaceri imobiliare
suspecte, nu ştie să
vorbească coerent limba
română şi, pe deasupra, e
sas de religie reformată într-
o ţară locuită majoritar de
români ortodocşi. Din
informaţiile mele, pe surse,
în 10 zile Klaus Iohannis îşi
va retrage candidatura, doar
anumite televiziuni îl mai
susţin. Dacă nu se va re-
trage, nici măcar nu va intra
în turul doi al alegerilor, cu
tot sprijinul entuziast al
„Realităţii TV”, pentru un
politician de alt neam, care
vorbeşte germana ca limbă
maternă şi este de religie

lutherană.
Elena Udrea are

avantajul de a fi sprijinită de
Traian Băsescu, dar avanta-
jul se poate întoarce îm-
potriva sa ca şi o
„slăbiciune” a preşedintelui.
Am urmărit-o la o emisiune
mondenă şi Elena Udrea se
lăuda că nu are familie -,
deci soţ şi copii -, acest
lucru fiind considerat un
avantaj pentru ea că se
poate concentra pe campa-
nia electorală. Greşit.
Românii sunt conservatori şi
tradiţionali şi preferă să
voteze un candidat familist
şi cu copii. Nu te poţi lăuda
în faţa românilor că nu ai soţ
şi copii într-o ţară care
suferă un declin demografic
şi moral, fapt ce a dus la re-
cesiune economică.Monica
Macovei, în ciuda piruetelor
justiţiare, e totuşi percepută
de români ca o femeie

instabilă emoţional, prietena
comunităţii LGTB, şi ca fost
procuror comunist zelos,
care a băgat studenţi la
puşcărie în vremea Pieţei
Universităţii, în iunie 1990.

Consider că
adevăratul candidat al
dreptei unite se lasă
aşteptat în al 13-lea ceas,
ca simbol al unităţii
românilor. Candidatul tre-
buie să fie politician cu
experienţă, familist cu copii
şi creştin-ortodox. Altfel,
dacă acest prototip de can-
didat nu va fi propus de
dreapta unită, atunci din de-
cembrie vom asista la
omagii prezidenţiale pe
scară largă pentru min-
unatul Partid Comunist
Chinez, ca după vizita lui
Ceauşescu din 1971 la Bei-
jing, precum şi la un lucru
mult mai grav: autonomia
Ţinutului Secuiesc. Pentru a

obţine voturile maghiarilor,
Victor Ponta a bătut palma
cu UDMR pentru procla-
marea, anul viitor, a au-
tonomiei Ţinutului Secuiesc
în inima României, după
modelul Tirolului de sud. 

În acest context dra-
matic, putem spune că so-
cialistul Victor Ponta a
devenit garantul autonomiei
Ţinutului Secuiesc. Doar o
dreaptă unită poate bloca
accesul la putere a unei
forţe neo-comuniste, care
trădează unitatea naţională,
în favoarea intereselor pe-
cuniare ale baronilor locali şi
pentru un singur om: social-
istul Victor Ponta.

●



Ghimpele Națiunii

Dreptul de a ști!Dreptul de a ști!

Cezar 
A. Mihalache

DDiferența de abor-
dare în prezentarea mesaju-
lui public este evidentă!
Dacă șeful serviciilor se-
crete de peste Prut trage un
semnal de alarmă fără
echivoc, al nostru ține
batista pe țambal. Să nu
sperie țara, pesemne! Ori,
mai degrabă, să nu deran-
jeze politicienii, mai ales
acum în prag de campanie
electorală.

Astfel, în Moldova a
fost configurată o hartă a
organizațiilor care „vor să
rupă țara în bucăți”, despre
care șeful informațiilor
vorbește public. La noi,
poate pentru că nu se vrea
decât o bucată ruptă din
țară (oficial!), SRI nu crede
de cuviință să nominalizeze
public astfel de organizații.
Chiar dacă ele ies singure la
suprafață, mai ales acum,
cu statul de autonomie pe
criterii etnice pe masa Par-
lamentului.

La noi, SRI se
zburlește indignat că i s-a
dat jos casca din ureche. Și
nu îl îngrijorează suficient
acțiunile organizațiilor care
vor să rupă țara în bucăți
(doar în două, așa că nu e
grav, nu?!) pentru a consid-
era potrivit să le spună și
românilor cum stau lucrurile,
ci faptul că stocarea datelor

informatice a fost decisă 
ca fiind neconstituțională 
de către Curtea
Constituțională.

Probabil, dacă i se
cerea o hartă a ramificației
de sârme și wirless-uri de

triangulație pe modelul fos-
tei structuri „urechea și tim-
panul”, SRI ar fi avut destulă
informație și pentru… pub-
lic. Dar cum la noi nu s-a în-
tocmit o hartă de risc nici
măcar pentru inundații și
torente, pentru calamități și
alte cele, de unde o hartă
specială și, mai ales,
publică a organizațiilor sub-
versive?! Și mai ales, de ce
să i se prezinte țării
adevăratele vulnerabilități la
adresa integrității statale?!

În schimb, frații
noștri, prin șeful Serviciului
de Informaţii şi Securitate,
nu au nici o problemă în a
vorbi despre harta riscurilor
şi ameninţărilor la adresa
securităţii statului, incluzând
peste 100 de organizaţii.
ONG-uri, servicii, partide,
structuri mass-media…

Și, da, îl așteptăm și
noi pe șeful SRI să iasă

public să ne asigure că a
identificat organizațiile care
vor să rupă o parte din țară!
Pentru că structurile identifi-
cate de către frații noștri de
peste Prut se potrivesc. Cel
puțin ca forme de organi-
zare! Tot ONG-uri, tot
asociații (când nu vor să se
dea drept partide), tot struc-
turi media (în limba
minorităților).

Iar șeful SRI are
obligația de a spune țării,
pentru că este în serviciul ei,
și cât din lista omolgului de
peste Prut intersectează
România. Cât din aceasta
se constituie într-o lance de
atac la adresa României și
cât se suprapune cu
acțiunile și scopurile
formațiunilor maghiare?

Pentru că a ține
poporul în necunoaștere
reprezintă adevărata vulner-
abilitate la adresa integrității
țării.

Iar șeful SRI
gresește când vorbește de-
spre vulnerabilizări și limitări
strict din perspectiva
marotei luptei anticorupție.
Pentru că siguranta nation-
ala e periclitată și de
declarațiile uneori haluci-
nante ale guvernanților, și
de promovarea de către
partide și „organizații” a an-
umitor proiecte; în primul
rând, statutul de autonomie
al ținutului Secuiesc, dar nu
trebuie ignorate nici
participările publice ale pro-

motorilor „Moldovei Mari”
(cu al căror steag Victor
Ponta s-a pozat hlizându-se
mândru de noul său
„selfie”)…

Or, SRI trebuie să
prezinte aceste lucruri
măcar acum. Mai ales că nu
a avut nimic de spus când
Traian Băsescu identifica, în
urmă cu mai mulți ani, doar
presa (românească, nu cea
în limba maghiară!) drept
factor de vulnerabilizare și
nu făcea nici o referire la
structurile tip partid și
organizații pe unde se
dedulcea la kurtoskolacs-
urile secuimii.

De altfel, astăzi,
ipocrizia lui Traian Băsescu
iese la iveală și din această
perspectivă. Acum, când a
văzut că Elena Udrea a fost
luată în răspăr pentru brus-
cul ei „patriotism” (de pre-
campanie), președintele își
crează o justificare. Pentru
că dacă fosta ministăreasă
a fost țintită punctual cu
întrebări vizând prezența ei
pe baricadele românismului
când guvernul din care
făcea parte umfla cu pompa
maghiarimea politică (ori
când ea, personal, apostila
târguri turistice sub 
sigla „ținutul Secuiesc”!),
Traian Băsescu intuiește
întrebările care îi vor fi puse.
Căci, neîndoielnic, fără slu-
jul pe care l-a făcut
preșdintele pe lângă Viktor
Orban și Marko Bela, fără

vizitele constante în fieful
maghiarimii politice, fără
acordarea unei distincții
naționale popei Tokes, nu s-
ar fi ajuns la tupeul de astăzi
al UDMR. Care a preluat
ad-literam proiectul autono-
mist al radicalilor de la CNS
pentru a forța legalizarea lui.

Iar scuza pe are 
o construiește Traian
Băsescu este deplorabilă.
Pentru că, președintele își
recunoaște o singură
greșeală: că a cedat presiu-
nilor politice când a majo-
rat… salariile profesorilor.
Dar nu faptul că a lustruit
drumul maghiarimii politice
spre autonomizarea țării.

Acum, Traian
Băsescu se justifică într-un
fel, explicându-ne că
Ucraina a ajuns în pragul
destrămării pentru că nu a
dat suficiente drepturi
minorităților.

Adică, de aia a mân-
cat el cu toată gura ku-
toskolacs-ul maghiarimii, să
nu se isterize minoritățile la
noi! Or, avem o veste
proastă pentru dl
președinte! Maghiarimea
politică tocmai din prea mult
bine a ajuns la tupeul de azi.

Dar Traian Băsescu
știe bine cum stau lucrurile

●

Gura rea şi vorba otrăvită a renegatului de neam…Gura rea şi vorba otrăvită a renegatului de neam…

I.C.
Petrișan

„G„Gura bate… statu-
tul și strică preţul!” – zice-o
vorbă din târg. După marea
încrâncenare, pescuitorii în
ape tulburi şi cârcotaşii ve-
nali, pe lângă euforia
răutăţilor lor stimulată, după
freneticul „dat” din palme şi
din… picioare nechezânde,
au debordat în „datul”
smintit şi necontrolat din
gură: libera exprimare, ce
să mai!

Aşa se face că unii
politicieni au făcut nişte gafe
de care nu scapă neam de
neamul lor! Profitând de
moda libertinajului politic au
jignit și desființat pe cei ce
nu se mai pot apăra. Cei
mai mari profitori au fost şi
sunt unii hungarişti, cu at-
acurile lor la adresa Limbii
Române, a Imnului
Național, a tricolorului, Stat-
ului Naţional, la adresa er-
oului naţional Avram Iancu,
pe care îl spânjură
schizofrenic un ins
schizofrenic, atacuri la
adresa Mareşalului An-
tonescu, ba chiar și Decebal
e vizat şi toţi dacii şi urmaşii
lor!

Alţi etnici, nume eu-
ropene sau de peste ocean,
ne şantajează cu aşa zisul
holocaust, cu perioada
bolşevică în care au tăiat şi
au spânzurat până ce i-a în-
curcat mereu câte unul; din
Botoşani-Ipoteşti ori , recent

şi subit, din Slatina-
Scorniceşti! 

Apoi au venit și
emanaţii… Ce au ras ce a
mai rămas pe (şi sub) me-
leag, ăştia cam valahi pârâţi
şi feştiţi cu vocabula: „escu”
ca un fel de… „von”. Au dec-
retat „Jos Cântarea
României” și „Cântarea
Cântărilor” şi „Jos!”, „Jos!”

toată ziua, jos de tot în Eu-
ropa, până la… under-
ground-ul final -asta era
faza?

Etnia ţigănească le
sare și ea în ajutor,
europenizată! Politicienii
ştiu şi participă direct sau in-

direct la umilirea naţiei, a
reperelor noastre spirituale
şi culturale, căci economia
şi Armata le-au cam termi-
nat. Au jefuit Țara şi au dez-
voltat privatul şi… privata
lor. Românii devin şomeri,
unii fug din ţară, adică nu
fug merg pe capete în lume.
Un menestrel al culturii ne
face „patibulari” iar pe

marele Eminescu un „ca-
davru de debara”. Un „is-
toric” scrie că Mihai Viteazul
a fost condotier. Un alt men-
estrel, tot „istoric”, îl ucide
pe Mareşal în dizertaţiile lui
fade, un pseudo-
revoluţionar „kaki”, la

Timişoara, aruncat de
revoluţie în sus,
nebănăţean, cere au-
tonomie pentru Banat și e
prins de UDMR din zbor.

Un magnat miliardar
vrea și el reducerea forţei
statului până la minim, în
mod repetitiv şi… ipocrit,
urmează disoluţia instituţiilor
statului? Un alt mahăr de la

un „ong” al democraţiei face
filosofia regionalizării tip
„land”… (secuiesc?), în fapt,
„democraţia” unor gurişti
moderni care distrug mai
mult Statul Român decât
bolşevismul de mai agărţ…

Dragi tovarăşi, care
tot uneltiţi la 
destrămarea României,
mergeţi încolonați în deşert
sau în locurile de baştină
ale strămoşilor voştri 
şi predicaţi, peroraţi,
propovăduiţi – zice nea
Gheorghe şi bace Culai,
dați-vă cu fruntea de pereți!

Noi nu avem nevoie
de voi! Noi avem de cine as-
culta, avem copiii noştri
şcoliţi şi cutumele bătrînilor,
avem preot în biserică, îl
avem pe Eminescu, avem
Sufletul lui Avram Iancu…

Şi zicem, odată cu
Ostaşul Român din bătăliile
Neamului: „Cu noi este
Dumnezeu!”

●


