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„Dacă nu există ferestre, 

ele trebuie inventate.” 

- Marin Sorescu

Informație, opinie și atitudine publicistică

Cele 12 fețe politice ale aceleași trădării…Cele 12 fețe politice ale aceleași trădării…

Cezar 
Adonis Mihalache

ÎÎn absența unor de-
talii, ori măcar a unor
informații suplimentare, „pe
surse”, deși, în situația unei
asemenea grozăvii, ca întâl-
nire de taină… netăinută, ar fi
trebuit să avem cel puțin
câteva stenograme asigurate
de către structurile patriotice
ale serviciilor secrete atât de
hulite în ultima vreme (oare
întâmplător?!), totul nu pare
decât o lucrătură de tip un-
guresc. În aparență, un nou
episod al încercării de a tran-

scende tema autonomiei, din-
spre starea inițială de
respingere totală de către so-
cietate, către dovedirea unei
acceptări, în primă fază de
către clasa politică, nu doar a
ideii în sine, ci, iată, a însăși
dezvoltării subiectului către
aspectele „metodologice” ale
implementării.

Și avem două repere
importante ale întâlnirii de la
Poiana Brașov dintre UDMR
și reprezentanții „mai multor
partide românești”. În primul
rând, precizarea oficială, și
nu „pe surse”, de către politi-
cieni maghiari, a prezenței la
aceste discuții a numai puțin
de 12 reprezentanți ai mai
multor partide românești,
adică o posibilă dovadă a
disponibilității clasei politice
de a se așeza la masa dia-
logului inițiat de ungurime. Un
număr deloc întămplător,
căci, dacă vom corela cu
numărul „reprezentanților”
maghiari, șase, și vom ține
cont de minima paritate a
delegațiilor la asemenea
discuții, am putea vorbi de-
spre prezența a cel puțin
două partide românești. Sau
două alianțe/ coaliții… Ceea
ce ar duce, în reprezentare
minimă de trei membri pentru
o delegație, la patru
formațiuni care par, sau se
vrea a părea, din perspectiva
comunicatorilor maghiari, că
s-ar fi așezat la masa trocu-
lui.

De altfel, ținând cont
că vorbim despre UDMR, de
o parte, și privind la princi-
palele relații și compromisuri
pe care le-au făcut anumite
partide românești, nici nu ar fi
greu să intuim acele partide
românești prezentate la
aceste discuții.

Dar, cel mai impor-
tant aspect al întâlnirii de la
Poiana Brașov (repetăm, în
singura comunicare oficială,
cea dinspre UDMR), îl
reprezintă plasarea discuțiilor
într-o insinuantă sferă a im-
portantei și necesității
geopolitice, fapt demonstrat
de către UDMR prin inițierea

și „medierea” întâlnirii de
către o organizație
americană.

Pe de altă parte, în
lipsa unor reacții vehemente
a partidelor nenominalizate
dar practic introduse cu totul
în aceeași oală (deloc para-
doxal, ci parte a manipulării și
diversiunii, tocmai această
nenominalizare ducând, într-
o generalizare în care părțile
nu reacționează, la trimiteri
clare), dar și în lipsa unei
reacții oficiale față de organi-
zarea întâlnirii sub umbrela
celui mai important partener
strategic, lucrătura maghiară
capătă aspecte cu mult mai
tranșante decât simpla ma-
nipulare pentru a induce și
accentua tema autonomiei la
nivelul dezbaterilor din soci-
etatea românească. Iar lu-
crurile capătă un contur și
mai alarmant dacă privim mo-
mentul în care UDMR și-a
permis să lanseze această
dezbatere. În plină campanie
electorală. Pentru că, dacă
nu ar fi fost nici un sâmbure
de adevăr, candidații la
prezidențiale, în primul rând
ca reprezentanți ai unor par-
tide, ar fi trebuit să folosească
acest subiect ca temă de
campanie. Se dovedește însă
că ne aflăm în fața unei
tradări generalizate dinspre
principalele partide.

Or, faptul că UDMR
își permite să insinueze
ideea, fără ca nici un partid

românesc să-i dea peste nas,
că autonomia trebuie făcută
pentru a asigura principalul
partener geostrategic că vom
avea stabilitate, este cu
adevărat grav.

Toate partidele s-au
complăcut în timpul celei mai
anoste campanii pentru
prezidențiale în vehicularea
dintr-o parte în alta a unor
teme false; de la agresarea
imaginii unui candidat prin 
atacarea ca sursă de instan-
tane pentru un serviciu la
„selfie”-urile de victimizare a
unei candidate. Adică, fac-
erea de vorbire despre orice
altceva dar nu despre
punerea în dicuție, de exem-
plu, a prezenței printre
candidații la Președinție a
unui membru UDMR care
propunea revizuirea articolu-
lui fundament al Constituției
statului pentru a cărui funcție
supremă candida. Niciunul
dintre candidați nu a făcut o
plângere penală la adresa
acestuia. Nici măcar
reprezentanții veniți dinspre
partidele naționaliste.
Aproape cu toții s-au aruncat
în atacuri și plângeri felurite la
adresa pilatului troian, dar ni-
meni nu a sancționat tema
hungaristă a candidatului
UDMR.

Și ar mai fi cel puțin o
dovadă că discuțiile UDMR
cu reprezentanții partidelor
chiar au avut loc. Faptul că
Victor Ponta s-a grăbit să
anunțe un CSAT la sfârșitul
luni noiembrie, adică în pe-
rioada încă neclară a acelui
va fi sau nu președinte,
ședință CSAT în cadrul căreia
se vor adopta teme impor-
tante… discutate deja cu
principalul partener
geostrategic, SUA.

Și nu este vorba că
Ponta a suflat în campania
autonomistă a UDMR pentru
un eventual sprijin în turul al
doilea, ci, iată, a dat și dă din
plin la rame împotriva
României dovadă că nici
unchiul Sam nu a ieșit să se
dezică de ruda mai
sărăntoacă a lui Viktor ori
dezabterile autonomiste pe
care le-ar patrona printr-o
organizație „civiă” (Project of
Ethnic Relations).

●

Idealul moral...Idealul moral...

Grid
Modorcea

MMarea problemă a unei
naţiuni, ca starea ei să fie
normală, sănătoasă, să pros-
pere, este idealul moral, să aibă
la temeiul faptelor morala,
bunele moravuri moştenite şi
verificate din străbuni. Fără
moralitate, oamenii se
alterează, fiindcă nu au
conştiinţă, iar fără conştiinţă, se
instalează în relaţiile dintre ei
minciuna, care generează hoţia
şi ura. Primim mereu mesaje din
închisori de la bandiţi până mai
ieri numiţi domni, ca Roşca
Stănescu. Alt turcit, altă
Turcăfleaţă, care putea să ne
transmită mesaje normale,
sănătoase, cinstite, când nu era
la închisoare. Dar acest tovarăş
de bulă cu Becali et co. a fost un
dedublat probabil de când s-a
născut, fiindcă toată viaţa a
minţit poporul cu strâmbele lui
autorizate. Să trimită mesajul lui
tânărului Ştefan Moişanu din
Iaşi, care a publicat pe internet
o scrisoare de despărţire de iu-
bita lui, România, în care arată
motivele pentru care a decis să
părăsească ţara. Evident, şi din
cauza unor indivizi ca Roşculeţ,
ajunşi foarte târziu acolo unde
le este locul, iar alţii continuă
să-i chinuiască pe românii
cinstiţi, care chiar vor să facă
ceva bun pentru România. Dar
marea masă de infractori e
liberă şi acţionează în văzul
lumii.

De când îl ştiu,
proaspătul mesager şi-a făcut
gloria din faptul că a fost
turnător şi nu mai este. De fapt,
el zice că nici nu a fost turnător,
a slujit ţara! Dacă presa
funcţionează cu oameni ca
acest „redutabil ziarist” Roşca şi
Stănescu (deja avem doi în
aceeaşi oală!), sau ca acea
paiaţă de Turcăfleaţă, vă daţi
seama cât de absent este acest
cuvânt, morală, în gura lor sau
a şefilor lor?! Nu e de mirare că
presa nu funcţionează, adică
funcţionează defect, informaţiile
sunt răstălmăcite, dirijate,
oferite de indivizi imorali,
dedublaţi, chilipirgii odioşi, care
nu-s în stare să trăiască normal,
ca oamenii cumpătaţi, ei trebuie
să trăiască pe picior mare, să
aibă limuzine, piscine, palate,
să sfideze populaţia, să fie
Tache Zmeul. Iar la pârnaie
sunt, desigur, nu bandiţi, ci tot
domni, aşa cum îi numesc şi
judecătorii lor, iar când ies de la
zdup, cu banii păstraţi în bănci
străine, ferea, începe vendeta,
fugi, Băsescule, că te mâncă
toţi câinii!

Societatea românească
de azi a zădărnicit puternic ide-
alul moral afirmat de tinerii
revoluţionari care au căzut pe
baricadele evenimentelor din
decembrie 1989. E o societate

care a uitat, care nu se mai
gândeşte la acele jertfe, care a
instaurat în loc de idealul unei
Românii curate, libere şi pros-
pere, jaful naţional.

Nu vedeţi, România a
devenit o ţară fără critici. Până
şi cei care erau în 1989 au
dispărut. Oameni ca Manolescu
et co. au intrat în plasa puterii,
au dat de gustul câştigului prin
minciună, s-au instalat în anu-
mite fotolii pe viaţă şi au devenit
inactivi, neimportanţi, deşi sunt
talente deosebite, precum An-
drei Pleşu, dar dacă au pus în
loc de spirit critic, spiritul de
gaşcă, ei au fost terminaţi ca
valori. Dovadă gafele impardon-
abile pe care le fac în lanţ
găşcarii lui Băsescu! Ei rămân
în dosul istoriei cu tinichele de
coadă. Patapievici a dovedit că
nu a înţeles nimic din istoria
poporului român, pe care l-a jig-
nit ca un animal din debara! Li-
iceanu a declarat că se
recunoaşte în faptele (?!)
preşedintelui, iar Pleşu are alte
zeci de mizerii în dosar, de la
condiţia de transcendental la
poziţia de ministru de externe,
când a murdărit relaţiile ţării cu
Serbia, sau la aceea de ministru
al culturii, când a refuzat
donaţia lui Antonovici, atelierul
său de la New York, iar recent a
aruncat cu pisica moartă a
imaginaţiei şi în Radu Beligan,
fiindcă acesta şi-a exprimat
adeziunea politică aşa cum a
dorit, nu cum au vrut guşele lui
culturache cel pleşuv.

Prin atitudinea lor
slugarnică faţă de aceste noi
apariţii patapeticite, oameni de
valoare ca Manolescu se
autodenunţă. Ei s-au dat la o
parte. Aşa au apărut noi istorici,
ca Djuvara sau Boia, care fac
României o nouă istorie,
paralelă, ignobilă, departe de
fapte, cum ar fi originea cumană
(!) a poporului român! Pentru
anumite avantaje vremelnice,
aceşti sectanţi ai gândirii
dovedesc că nu au priză la
adevăr, fiindcă nu au un ideal
moral autentic, de aceea cad în
enormităţi. Îi omoară goana
după originalitate. Să fie cât mai
contra, cât mai non-conformişti,
cât mai fuckyou-cişti! Aceasta e
o mare capcană, moştenită de
la practica şi ideologia
comunistă.

De ce societatea
actuală a omorât spiritul critic?
De ce în loc de critică, au apărut
furnici, de tip Turcăfleaţă,
Roşculeţ, Gâdeanu sau nea
Badea, ajunse lideri de opinie?
Toate evenimentele se reduc la
varii informaţii cu deviaţii, care
ajung să fie dezinformaţii. Pen-
tru că a murit morala, pentru că
idealul moral nu mai e o pre-
ocupare pentru nimeni din ori-
zontul puterii. 

●
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Și actorii mai greșesc: Victor Rebengiuc…Și actorii mai greșesc: Victor Rebengiuc…

Ion
Coja

EExistă un consens
național, o unanimitate deplină,
doar pe o singură idee: Româ-
nia este azi în starea social-
economică cea mai grea din
istoria sa! Internetul găzduiește
sute de texte pe cât de disper-
ate, pe atât de documentate pe
acest subiect! Nu este nevoie
să reiau inventarul arhicunos-
cut al dezastrului desfășurat și
instalat metodic în ultimii 25 de
ani, așa ziși ani ai democrației,
ai statului de drept etc., etc.

Această sumbră una-
nimitate este contestată doar
de două persoane, care fac
opinie separată de toată su-
flarea românească. Mă refer
mai întâi la Traian Băsescu,
care, la nivelul său de
informație și de competență,
are de unde să știe că în
România lucrurile merg strună,
dovada cea mai simplu de con-
sultat fiind faptul că România
în 1989 exporta produse în val-
oare de zece miliarde de
dolari, iar azi, în 2013, expor-
turile s-au ridicat la 50 (cin-
cizeci) de miliarde de euro!…

Ce-i drept, măgăria
asta Băsescu a spus-o o
singură dată, în emisiunea lui
Bogdan Rareș. A rămas fără
ecou la public, nimeni n-a se-
sizat-o, n-a comentat-o, căci în
aceeași emisiune Băsescu ne-
a dezvăluit un lucru mult, mult
mai important: cine era ofițerul
SIE acoperit!…

Băsescu s-ar putea să
fi fost beat când a spus că azi
exportăm de șase ori mai mult
ca-n 1989, că, deci, o ducem
mai bine! Așa e, oameni buni!
In vino veritas!… Cifra este
corectă, exportăm la greu, în-

cepând cu pădurile țării și ter-
minând cu industria de softuri,
cea mai performantă, dar a
uitat nevrednicul președinte să
adauge detaliul esențial: cât
din cele 50 de miliarde nu de
dolari, ci de euroi, rămân în
Țară, în biata noastră Țară!…

O fi fost beat și asta îl
mai scuză!… Ce spune omul la
beție nu se pune! Numai să nu
se repete! Și Băsescu, ce-i
drept, a doua oară n-a mai
spus aiureala asta! Dar Victor
Rebengiuc, căci el este
tovarășul de idei al Băsescului,
nu pare beat și o face zilnic, pe
toate posturile de televiziune,
face demonstrația că în Româ-
nia lucrurile merg ca pe roate!
Și asta datorită „fondurilor eu-
ropene”!… Datorită
înțelepciunii și inspirației celor
care ne-au vârît cu de-a sila în
Uniunea Europeană, de la care
accesăm fondurile necesare
precum vițelul de la vacă
laptele vital!…

Ce bine joacă Victor
Rebengiuc și acest rol, ultimul
său mare rol, al reporterului de
la „Scânteia” care străbate
Țara entuziasmat de tot ce
vede la tot pasul: beneficiile
regimului democratic instaurat
în decembrie 1989 și încu-
nunat de intrarea noastră în
Uniunea Europeană! Căci de-
spre ea este vorba, drăguța!
Fondurile europene sunt cele
care transformă România zi de
zi, ceas de ceas, într-un veri-
tabil paradis, străbătut de
marele actor cu emoție și
încântare!… Privirea sa,
ațintită în ochii noștri, capătă
de la o apariție la alta adâncimi
mistice tot mai pronunțate… 
Ce mare actor! Domnule
Rebengiuc, să ne dai și nouă
traseul fermecat urmat de
mașina care te poartă prin

Țară din zori și până-n seară!
Căci din tren – eu cu trenul
umblu, eu nu văd decât șirul
nesfârșit de ruine rămase de
pe urma marilor combinate și
uzine, sute de combinate și
uzine, peste o mie, care au fost
și nu mai sunt! Au fost constru-
ite de muncitori și ingineri
acele mari combinate și au fost
cântate la vremea aceea de
colegii dumitale, actori și artiști,
care s-au înghesuit la
„Cântarea României”, care mai
de care să laude Epoca de Aur
și mărețele ei realizări!

Dumneata, domnule
Victor Rebengiuc, înainte de
1990 nu te-ai coborît atât de
jos, până la acest nivel de
prostituție civică, ci te-ai
păstrat demn, nepătat, necom-
promis de înhăitarea cu aplau-
dacii ceaușiști. Cu mulți dintre
ei erai coleg de scenă, în
memorabile piese și filme în
care ați jucat împreună!… În
decembrie 1989 le-ai oferit
colegilor dumitale un sul de
hârtie higienică, să se șteargă
la gură după cât căcat au mân-
cat pe vremea lui
Ceaușescu!… Acum, ce să
fac, să-ți întindem și noi, seară
de seară, un sul de hârtie?!

Teamă mi-e că un sin-
gur sul nu-ți ajunge! Căci prea
nu te saturi și mânânci ce nu e
de mâncat ca nimeni altul: pe
toate posturile de televiziune,
de zeci de ori pe zi… Nimeni,
niciun actor, niciun membru al
vreunei „brigăzi de agitație” nu
a mâncat înainte de 1990 atât
cât mănânci acum dum-
neata!… Și nici urmă de
greață! Cu câtă satisfacție îți
molfăi mustățile minunându-te
de realizările din ultimii ani…
Cum să nu te lingi pe buze?!…
Cum să nu ne crucim de ce
vedem pe micul ecran?! Pe

marele Victor Rebengiuc?!
Chiar el?!…

De ce ne faci măgăria
asta, maestre?! Tocmai dum-
neata!… O ducem cum o
ducem de rău, inadmisibil de
rău, dar măcar, spre deosebire
de ce a fost înainte, nu vine ni-
meni să ne mintă în față, să ne
ceară să fim recunoscători, să
mulțumim din inimă celor care
ne-au pus Țara pe butuci!…
Să-i aplaudăm! Și ne trezim
deodată, cu cine te așteptai cel
mai puțin: cu marele actor și
caracter Victor Rebengiuc, că
se face responsabil cu propa-
ganda de partid, cu munca de
lămurire a maselor populare,
cât de recunoscători și de
mulțămitori trebuie să fim față
de cei de la care cei mai vred-
nici dintre noi accesează fon-
durile belșugului, ale
bunăstării, ale fericirii post-de-
cembriste!…

Domnule Rebengiuc,
cine-ți scrie textele mincinoase
cu care intri în casele noastre
zi de zi, de data asta nepoftit și
nedorit?! De la o zi la alta, cu
fiecare apariție, devii tot mai
sâcâitor, mai antipatic, mai
odios! Mai deprimant! Cum,
domnule?! Chiar Victor
Rebengiuc să ne facă golănia
asta?!… Dumneata, domnule
Victor Rebengiuc, chiar nu știi
că acele fabuloase fonduri eu-
ropene sunt de fapt și de drept
banii noștri? Dumneata nu știi
că noi, Țara, poporul, cotizăm
la Uniunea Europeană câteva
miliarde frumoase de euroi, iar
o parte, numai o parte din
această cotizație se întoarce
ca „fonduri europene de dez-
voltare”?!

Te-ai interesat cât de
greu se face și cât de greu se
aprobă un dosar prin care
soliciți asemenea fonduri?! 

Ai aflat că numai în
România piedicele în calea
acestor dosare sunt atât de
mari, mult mai mari decât în
alte țări?! 

Că e vorba de o
birocrație cu dedicație
specială, anume pentru noi,
românii, imaginată la Brux-
elles, nu la București?!… Și
toată această potlogărie pentru
ca să luăm înapoi o parte cât
mai mică din birul trimis la Uni-
unea Europenă?!… Restul să
rămână „neaccesat”, în buzu-
narul, chipurile, comunitar?!
Chiar crezi dumneata în prop-
aganda pe care o faci? Ești
singurul, pe toate televiziunile,
care lauzi ce se întâmplă cu
noi! Ești singurul care te vâri în
casele oamenilor ca să-i
convingi de minunatele zile pe
care le trăim! De ce o faci? De
ce te-ai dat cu ocupantul, de ce
te-ai lăsat integrat, cu harul du-
mitale atât de deosebit, în
strategia de buimăcire a
României?! Te-a ajuns și pe
dumneata foamea care bân-
tuie prin România? Acum îi
înțelegi pe colegii dumitale
cărora în decembrie 1989 le-ai
întins sulul de hârtie
higienică?!… Celebrul! N-ar fi
cazul să-l iei înapoi și să le ceri
iertare?

Vorbește lumea că
portbagajul mașinii ți-e plin de
hârtie higienică ca să poți face
față la câte mai ai de mâncat zi
de zi, din zori și până-n
seară… Și niciun semn că te-
ai fi săturat! Așa cum ne-am
săturat noi de cel care a fost
marele actor și caracter numit
Victor Rebengiuc!

●

Victor Ponta – un impostor care are de dat socoteală pentru fărădelegile comiseVictor Ponta – un impostor care are de dat socoteală pentru fărădelegile comise

George
Petrovai

FFiecare popor cu
faliţii săi, în cazul de faţă
cu impostorii săi: Franţa
l-a avut pe presupusul
frate geamăn al lui Lu-
dovic al XIV-lea („Masca
de Fier”), pe care Alexan-
dre Dumas, în romanul 
Vicontele de Bragelonne,
îl scoate din Bastilia şi-l
aşază pe tronul Franţei
pentru câteva ore printr-o
senzaţională rocadă
gândită şi înfăptuită de
îndrăgitul lui erou Aramis,
ruşii l-au avut pe falsul
Dimitrie I (călugărul
Grişka Otrepiev) şi pe
nefericita prinţesă
Tarakanova, aceasta din
urmă înfăţişată cu multă
simţire artistică de către
scriitorul G.P.Danilevski
în romanul omonim, iar
noi, prin specificul istoriei
noastre, l-am avut în vre-
murile medievale pe in-
teresantul aventurier
grec Despot din Samos,
cel care chiar domneşte
în Moldova timp de doi
ani sub numele de Des-
pot Vodă, şi azi avem o

puzderie de şarlatani, în 
rândul cărora-prin
incompetenţă, minciună,
fraudă şi neruşinare – se
detaşează premierul Vic-
tor Ponta. A j u n s
preşedintele Partidului
Social Democrat prin
sforării de culise, apoi
luând cu asalt funcţia de
premier, după ce Traian
Băsescu refuzase să-l
numească prim ministru
pe Klaus Iohannis (deci,
pe vremea când Uniunea
Social Liberală era
atotputernică, prin însăşi
poziţia adoptată, Ponta
recunoaşte că Iohannis
este mai vrednic ca el!),
pentru ca acuma – fără
ca în cei doi ani şi
jumătate de când con-
duce jenantele guverne
doldora de incapabili, pe-
nali şi plagiatori să-şi
dovedească măcar
bunele intenţii, ci
dimpotrivă – iată că
acuma el se dă de ceasul
morţii, doar-doar va
înşfăca funcţia supremă
în stat, de parcă pentru o
atare meserie este în-
deajuns să devii faimos
peste mări şi ţări prin
găunoşenie, potlogării şi

trădări.
Păi, bine,

nenicule! Oi fi tu un alo-
gen gros de obraz şi, cel
mai probabil, fără niciun
Dumnezeu, adică după
chipul şi asemănarea cu
ilustra secătură bolşevică
Ion Ilici Iliescu, cel care
se mândreşte cu faptul
că-i ateu (el îşi spune
liber cugetător), dar chiar
aşa de proşti îi crezi pe
români, încât tu, nici
măcar umbra unui
adevărat om de stat, îţi
permiţi să joci la
cacealma într-o treabă
atât de serioasă pentru
ţară?

Chiar crezi că i-
ai dat gata pe toţi românii
cu pomenile tale elec-
torale şi cu hazoasa
promisiune că după ce
vei ajunge preşedinte o
să faci tot posibilul ca
România să revină la
monarhie? Nu că ar fi rău
(mă număr printre
românii care cred cu tărie
că monarhia reprezintă
calea cea mai sigură şi
mai rapidă pentru
scoaterea ţării din actu-
ala fundătură), dar mă în-
treb dacă mai sunt naivi

care cred în promisiunile
tale, când ştie cam tot
omul că la o adică te-ai
dezis de ele (ai întors-o
mai ceva ca la Ploieşti cu
Roşia Montana, gazele
de şist şi ungurii) şi că în
continuare, cu monu-
mentala ta nedemnitate,
te vei dezice de tot ce stă
în calea ambiţiilor tale de
ins fără caracter.

Şi încă ceva,
cetăţene Ponta. Cum
prin jocul întâmplării
norocoase ai ajuns
preşedintele celui mai
corupt partid postdecem-
brist şi mai apoi prim min-
istru, logica nestatornică
a hazardului te-a desem-
nat mai la urmă candi-
datul stângii la
prezidenţiale. Dar asta
nu presupune automat
că eşti cel mai bun din
această parte a
eşichierului politic. (Sau –
mai ştii? – poate că aşa
stau lucrurile, şi atunci
vai şi amar de lichelele
ce-şi spun baroni, de
izmănarii lui Oprea şi de
năpârstocii lui Dan
Voiculescu...)

Prin urmare,
partea asta a politicii

româneşti postdecem-
briste, demnă urmaşă a
unanimităţii bolşevice,
funcţionează ca la carte
prin întovărăşirea disci-
plinei de partid (disciplina
celor care ar trebui să
scandeze „Noi nu
muncim şi nu gândim”)
cu lipsa de discernământ
a alegătorilor apatici sau
sfătuiţi de preoţi, ceea ce
înseamnă că numărul vo-
turilor adunate (fireşte, cu
inerentele furtişaguri, în-
deosebi când te afli la gu-
vernare) este aproximativ
acelaşi, indiferent de nu-
mele catindatului.

Indiscutabil că în
asemenea condiţii otova,
cetăţeanul Victor Ponta
ar fi avut numai de
câştigat dacă făcea un
mic pas înapoi, astfel
luându-şi o necesară
vacanţă politică pentru a-
şi revedea trecutul greu
de păcate (te cutremuri
când citeşti mulţimea,
felurimea şi gravitatea
fărădelegilor sale în
scrisorile deschise pe
care i le-a adresat sena-
torul Valer Marian, fost
pesedist şi de profesie
procuror) şi pentru a

cunoaşte dulceaţa
căinţei.

Căci căinţa
sinceră este singurul leac
ce reuşeşte să pună pe
picioare o conştiinţă
muribundă. Iar omul ast-
fel renăscut moral-spiri-
tual, nu numai că nu se
va teme pentru păcatele
săvârşite cu voie sau fără
de voie, ci – aidoma lui
Rodion Raskolnikov,
celebrul personaj dos-
toievskian din romanul
Crimă şi pedeapsă – el o
va dori din toată inimă, şi
asta deoarece numai
ispăşirea este capabilă
să-l purifice şi să-l
pregătească pe păcătos
pentru urcuşul anevoios
spre mântuire.

●



4 Tichia de politician

Făcătorii de bine!Făcătorii de bine!

Grid
Modorcea

NNe-au invadat
„făcătorii de bine”, fel de fel
de chilipirgii. Păi de aceea
au murit tinerii în ’89, ca să
apară tot felul de firme sub
acoperire de jecmănit oa-
menii? Şi sunt loviţi cei
săraci, fără apărare, nu
bandiţii. Sunt uluit cum în
ţara noastră, în doar câţiva
ani, s-a instaurat la toate
nivelurile societăţii impos-
tura! Peste tot, unde merg,
numai neprofesionişti. Trist
este că impostura s-a
însăcunat şi în domeniul
presei, care ar trebui să fie
a patra putere în stat, farul
moral călăuzitor, “câinele de
pază” al societăţii! Au apărut
masiv veleitarii şi impostorii
autentici, cum sunt cei care
şi-au schimbat meseria,
foşti ofiţeri de armată şi foşti
securişti, care au devenit
editori, ziarişti! Asta
seamănă cu securiştii făcuţi
popi, îmbrăcaţi de comunişti
în sutană! Nu ştiu cine i-a
sfătuit (citeşte le-a trasat
sarcina) că acesta este
domeniul spre care trebuie
acum să se orienteze!?

Uite, Neluţu, un ast-
fel de nou conţopist, a scos
un ziar şi mi-a cerut să-l
ajut, să-i dau nişte articole,
nu are să mă plătească, e la
început, dar cum va merge
treaba mai bine, zice, mă
plăteşte. I-am trimis. Şi la
unul din articole, mi-a sub-
liniat cu roşu rândurile cu
care nu e el de acord şi să
le reformulez. Ei, ce ziceţi
de pramatia asta? Nu a
scris un articol, nu a mai
aşternut un rând pe hârtie
de când îi scria scrisorele iu-
bitei, dar dă acum directive
la scriitori, la ziarişti
încercaţi. 

Dacă face un ziar şi
are zece colaboratori, să
spunem, el le cere să scrie
cum vrea el? Atunci de ce
nu scrie singur ziarul? Nu
poţi să-i ceri unui scriitor
consacrat să scrie cum vrei
tu. Îi respecţi punctul de
vedere. Un ziar e şi mai viu
dacă are mai multe puncte
de vedere. Da, dar aceşti
nepofesionişti au ocupat
presa, au devenit diriguitori
de opinie. Şi ce pregătire au
ei? A citit vreo unul cartea lui
D.I.Suchianu Puncte de
vedere? Nu sunt nici
profesionişti, nu au nici un
strop de morală, fiindcă nu
au respect şi nici nu vor să
înveţe.

Şi, în general, aba-
terile de la criteriile morale,
de la conştiinţă, de la un
ideal spiritual, se întâmplă
fiindcă fiecare se gândeşte
la el, nu la ceilalţi, să se de-

scurce el, nu şi vecinul, să o
ducă numai el bine. Dar el
nu o poate duce bine cu
adevărat, dacă ţara nu o
duce bine, dacă lumea
întreagă nu o duce bine. Nu
există bucurie, fericire, în re-
ceptarea unui spectacol de
teatru, să spunem, dacă el
are loc într-un context de
criză politică generalizată,

de foamete sau de război.
Arta este plăcută când
starea naţiunii este
prosperă. De ce credeţi că
în antichitate, în Renaştere
şi alte epoci ea a fost
accesibilă numai claselor
avute?

Ca România să o
ducă bine, nu se poate fără
sacrificiu, fără ca fiecare să
nu dea de la el pentru ţară.
Dacă un colecţionar nu-i
iubeşte pe critici, pe cei care
îi luminează drumul drept, el
nu e colecţionar. Am întâlnit
astfel de colecţionari, făcuţi
numai cu gândul de a
câştiga. 

Nu-i interesează
decât să se îmbogăţească
cât mai repede, dar la prima
confruntare, i-am găsit
descoperiţi total cu cultura,
nu citiseră în viaţa lor o
carte de istoria artei! Şi cum
au reacţionat? Nu ca unii
dornici să înveţe, ci au dat
bir cu fugiţii, au vrut să rupă
orice legătură, să nu cumva
să afle şi alţii cât e de prost
nea „colecţionaru”. M-a
mirat când am descoperit o
astfel de atitudine şi la oa-
meni tineri, care, prin
definiţie, ar trebui să fie
deschişi la critică, fiindcă nu
au altă cale, decât
cunoaşterea. Un astfel de
tânăr m-a somat chiar să nu

scriu un rând despre el, dar
vor descoperi alţii ce-i poate
pielea. Un Zambaccian nu
putea să apară fără pri-
etenul lui Şerban
Cioculescu, fără marii critici
şi artişti ai timpului.

*

Şi acest lucru este

valabil pentru toate domeni-
ile. 

Sigur, istoria e
făcută din capcane. Şi bune
şi rele. Dar epocile bune
sunt rare. Acum trăim o
epocă rea. În general,
prezentul e mai rău decât
trecutul. De unde şi vorba
lui Constantin Tănase: “Era
mai bine când era mai rău”.
Oamenii trăiesc din trişerii.
Se înşeală unii pe alţii.
Prosperă cine e mai
şmecher, mai bandit, care
adulmecă mai bine prada. 

Aşa ajung ca unii
bandiţi să-şi facă echipă, să
fie într-o gaşcă sau alta. Aşa
au apărut clanurile mafiote,
aşa au apărut partidele şi tot
felul de asociaţii între
ticăloşi. Unii vor să facă
bine, să spuneam, cum a
declarat Stelian Tănase că
vrea să facă la TVR, în
primul rând curăţenie, să
scape instituţia de faliment
sau s-o desfiinţeze. 

Dar treptat el a fost
asimilat de structurile TVR,
de sindicate, de CA, de toţi
găşcarii de acolo, care
câştigă bine. Şi el câştigă
foarte bine şi s-a adaptat la
situaţie. Plus că a declarat
că fără USL moare, că nu
are spate, sprijin! Păi un di-
rector de fabrică are nevoie
de spate politic ca şaibele

să iasă bune? Stelică şi-a
dezvăluit slăbiciunile de
fond, a arătat că nu e în
stare de ce a promis, că
acele promisiuni erau
condiţionate de o alianţă
politică! Un alt fel de fari-
seism. Aşa a ajuns din
disident, reprezentant al ja-
fului teverorist!

Drumul de la morală

la şovăială, la lipsa de au-
toritate sau lipsa de morală
este insesizabil, cazi repede
în capcană, dacă nu eşti
bine dotat şi educat, fiindcă
graniţa e subţire, ca o
pojghiţă de gheaţă. E
nevoie de o profundă viaţă
morală, de o neîntreruptă
primenire culturală, de un
continuu duş moral, aşa
cum, pentru a fi curat, pen-
tru a-şi curăţa trupul de miz-
erii, de transpiraţie, omul
care munceşte are nevoie
zilnic să se spele, să-şi facă
duş. Igiena trupească e
soră cu igiena morală,
spirituală. Mereu trebuie să
fii educat, pregătit, să faci
faţă mizeriilor realităţii.

Calea morală este
foarte grea, în comparaţie
cu calea necurată, care se
practică natural, aş spune,
fiindcă omul are nevoie de
un acoperiş şi de mâncare,
iar dacă nu le are imediat şi
continuu, face urât, sparge,
fură, ucide, se înhăitează cu
cei care fură mai repede,
mai mult, pe o arie cât mai
întinsă.

Din această cate-
gorie fac parte mulţi oameni
politici de la noi, cum arată
şi statistica arestărilor, care
şi-au dat seama că cel mai
uşor se fură dacă ai put-
erea, dacă poţi să fii şef de

partid sau parlamentar, să ai
o arie de acţiune cu multe
facilităţi, cu o droaie de sub-
alterni, să-i poţi fraieri pe cât
mai mulţi. Şi ei se dau mod-
ele naţiunii. Bandiţi ca Fe-
cali au ajuns “făcătorii de
bine” ai neamului, mitropoli-
tul Ardealului se roagă pen-
tru ei, fiindcă i-a făcut nu
ştiu ce donaţie (ştiţi dvs mai
bine!). 

Un papiţoi, o
caricatură jalnică 
de actoraş, Bogdan
Stanoievici, a ajuns să facă
negoţ cu banii ţării în nu-
mele “românilor de pretutin-
deni”! Uite cine a ajuns să
rezolve problemele dias-
porei româneşti! Tot felul de
incompetenţi, care se
înfruptă din coşul tot mai
sărac al românului, sunt
repere pentru facerea de
bine! Dar facerea de bine,
ştiţi dvs… Ba şi un clovn ab-
ulic ca Turcescu, care 20 de
ani a minţit poporul cu tele-
vizorul, la propriu, nu
metaforic, va ajunge să fie
considerat un mare “făcător
de bine”. Deja un MRU, un
confuz congenital, îl
elogiază! Minciuna e foarte
productivă şi cu ea se
asociază bandiţii şi chilipir-
gii.

Dimpotrivă, cu ide-
alul moral se asociază
adevărul, el este calea, el
este viaţa. Dar bandiţii nu
suportă adevărul. Tu le vrei
binele, vrei ca toţi oamenii
să muncească şi să câştige
cinstit, vrei ca să existe o
egalitate morală, pe baza
căreia să se ridice valorile,
personalităţi diverse, din
diferite domenii, care,
morale fiind, să lucreze la
prosperitatea generală. Dar
ei nu vor. 

E greu. De ce să fii
moral, când, fiind natural,
adică sălbatic, fără
educaţie, fără cultură, fără
emancipare, poţi să intri
într-o gaşcă şi să trăieşti
mult mai uşor şi mai bine,
fără să munceşti, să trăieşti
din furturi, golănii, diversi-
uni, mizerii!?

●
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Nu țara, ci PUTEREA ofițerilor (ne)deconspirați!Nu țara, ci PUTEREA ofițerilor (ne)deconspirați!

Cezar 
A. Mihalache

DDe fapt, nu am
înțeles noi… Ponta (ne)
propune trei modele de pre-
mier pentru a pricepe toată
națiunea cât de unic,
irepetabil și competent a
fost el ca premier! Pentru a
înțelege că este nevoie de o
(mini)oaște, sau moaște –
că tot aia e în cazul promisi-
unilor lui Ponta!, pentru a-l
înlocui pe el, UNICUL. Câte
unul pentru fiecare situație
posibilă. Starea normală, în
care să mai deșire și ei pe la
colțurile legilor pentru o am-
nistie, o autonomie, o de-
valizare, un furt de țară, apoi
statusul de țară în gaură fi-
nanciar-bugetară, să nu mai
stăm cu mâna întinsă la FMI
(ci, poate, la ușa Moscovei)
și una de posibil colaps de
securitate.

Trei nominalizări, cât
pentru trei vicepremieri, pe
care doar un ofițer nede-
conspirat le putea face. De
la „colega la colega”… Un
„ofițer” călare pe motorul
nemolatic al lobby-ului un-
guresc, unul al jocurilor fi-
nanciare internaținale, și
unul cu galoane și după
„pensionare”.

Vom fi așadar o țară
unică în Europa. Cu un
posibil viitor președinte
(Doamane ferește!) care a
lucrat pentru servicii, sau cel
puțin s-a jucat și el la

găletușa de aparent spion,
și trei nominalizări pe
măsură! Și nu ar fi într-
adevăr unic ca dezbaterea
finală să fie moderată de
ofițerul-jurnalist autodecon-
spirat?!

Ponta continuă
marea UNIRE! Dar nu a
românilor pentru români. Ci
ale intereselor acelora care
vor fi determinați să-l
susțină pe el în funcție.

Lumea mai mică, ca sferă
de acțiune, dar esențială, a
baronilor transpartinici,
lumea intermediară, bine
mascată, a feluritelor ser-
vicii secrete care tot sapă la
temeliile statului româna,
dar și grupa exclusivistă fi-
nanciar-internațională care
mușcă din sărăcia sărăciei
noastre.

Iar la oastea de gu-
vernare a cetei de ofiței
(ne)deconspirați se vor mai
adăuga și alți racolați. „Tri-
bunul” de la UNPR(M),
poate chiar UNP(P)R(M) –
în așteptarea „DD”-ului tot
mai puțin senzațional, dar și
seniorul-urechi-mari…

Propunerile de pre-
mieri „trei pentru unul” sunt
o continuare a expresiei de
infatuare a acelui premier

care s-a luptat să-și treacă
interimatele a cât mai multor
ministere în propriul CV!
Care s-a lipit de buza SIE în
„tinerețe” pentru a fi și el un
spion, ratat înainte de raco-
lare, care și-a peticit „curic-
ula” cu module inexistente,
a făcut și pe pilotul (dar nu
din admirație putiniană), iar
dacă îl întrebi nici el nu mai

știe pe cine a mai imitat. O
„evoluție” în care a în-
truchipat imitativ, nereușit,
atâtea personaje că nici el
nu mai știe cine este.

Or, dacă azi este
încă premier, mâine poate
președinte, poimâine…
Căci, până mai ieri era încă
vorba de o formă
nepericuloasă a grando-
maniei. Dar astăzi lucrurile
au evoluat. Și am mai avut

un geniu „carpatin” care ne-
a băgat decenii în cap ideea
că el este unicul. În fine,
unicii, pentru că nu o putea
lăsa deoparte pe tovarășa
de viață, savanta de
renume mondial.

Azi, în noul cuplu,
știm deja cine e savantul.
Fie el și la nivel de „dot-
tore”…

Unul care a avut
nevoie de o Arenă pentru a
se convinge că e ALESUL.
Și a avut cine să-l pupe în
fund. Căci, vinovat nu e
doar cine racolează, ci și
acela care acceptă șperțul
sărăciei pentru a adula.

Desigur, poate că
este vorba de ceva ce noi
nu știm… Și un singur lucru
ar putea explica această
racolare milităresc-politică
sub aceași umbrelă a
guvernării. Și care ar explica
și cele trei „variante” de pre-
mier, inclusiv cel pentru
„nominalizarea” în cazul
unei probleme de securitate
națională. Același scenariu
care ar justifica și presiunile
SUA de a așeza la aceași
masă pretențiile UDMR și
acceptările partidelor
românești „pentru un
echilipru geopolitic” (sau
poate geostrategic).

O unire a românilor
de către Viorel Ponta; dar
nu în sensul în care ne
gândim noi! Ci de creare a
unui unui front împotriva a
ceva. Poate „primăvară
rusească” – acțiune care
este mai aproape, ca „ziua
ruso-ungurească”, deși se
credea…

●

Băsescu a aflat pe propria piele că serviciile secrete au ajuns stat în stat!Băsescu a aflat pe propria piele că serviciile secrete au ajuns stat în stat!

Ionuț
Țene

PPe bună drepta-
te preşedintele Traian
Băsescu e supărat pe ser-
viciile secrete româneşti.
Preşedintele a aflat pe pro-
pria piele puterea acestora,
după ce zece ani de zile le-
a protejat/cocoloşit şi spri-
jinit pentru a le folosi spre
puterea personală. În timp
ce acum patru ani de zile tu-
turor bugetarilor li se tăiau
salariile, pensionariilor pen-
siile, mămiciilor şi copiilor
alocaţiile, membriilor ser-
viciilor secrete le creşteau
îndemnizaţiile şi bugetele cu
sume colosale. Atunci ser-
viciile erau bune. Acestea
slujeau stăpânul de la
Cotroceni, pe Traian
Băsescu. Când s-a apropiat
finalul mandatului
prezidenţial, serviciile se-
crete îşi caută un nou
stăpân, pe cel care e primul
în sondaje: premierul Victor
Ponta.

Traian Băsescu a in-
trat în conflict cu conduc-
erea SIE, când aceasta a
refuzat să-i ofere informaţii

clasificate. Dacă eu sau un
alt jurnalist ca Rareş Bog-
dan am fi criticat politica
SIE, de stat în stat, care
face poliţie politică, nu ar fi
existat o reacţie, dar criticile
aduse de Traian Băsescu
conducerii fostei DIE a adus
o contrareacţie neaşteptată
şi virulentă. 

Ca din întîmplare un
jurnalist german de origine

română, Vlad Georgescu
(ciudat cu numele marelui
istoric otrăvit de DIE),
publică un articol „coman-
dat” de SIE în care se

vorbeşte de implicarea
Elenei Udrea, pupila
preşedintelui la
prezidenţiale, în afacerea
EADS de un miliard de
euro. Emil Hurezeanu plan-
tat în anii 80 de la Cluj-
Napoca la Europa Liberă
duce mai departe ecoul arti-
colului „comandat”. Acum,
apar fotografii pe un blog,
care e apoi şters, cu Elena

Udrea însoţită de Alina Bica,
şefa DIICOT, făcându-şi
cumpărături ca fetele de
Sfântul Valentin la Paris,
„spărgând” câteva mii de

euro, în timp ce majoritatea
românilor abia îşi pot
cumpăra o pâine sau să
umple un sfert de rezervor
de benzină la maşina
personală. Evident că servi-
cile secrete române, cele
mai dimensionate din lume,
conform unei recente statis-
tici, bugetivore şi ineficiente
în mare parte cu ireden-
tismul maghiar, se implică în

actul politic intern.
Lucru acesta abia

acum îl „descoperă” Traian
Băsescu când l-au trădat
serviciile, după ce s-a folosit

de ele pentru a ajunge şi
perpetua la putere. Noi,
românii, de 25 de ani sun-
tem nevoiţi să plătim din
taxe şi impozite menţinerea
unor bugete supradimen-
sionate pentru nişte servicii
care se implică în politica
internă ca pe vremea lui
Nicolae Ceauşescu sau ca
în ţări asiatice cum Kazah-
stan sau Turkmenistan. Aşa
cum „jurnalistul” Robert
Turcescu s-a autodetonat
ca agent acoperit cred că
până pe 14 noiembrie ni se
vor mai livra noi surprize din
partea serviciilor secrete.
Poate vom afla că toţi cei 14
candidaţi la prezidenţiale
din primul tur, nu doar unul,
sunt „ofiţeri acoperiţi”? 

Poate atunci vom
afla noi, românii, în sfârşit
că toată “democraţia” post-
decembristă din 1990 a fost
doar o parodie pusă în
scenă de serviciile secrete,
iar votul românilor nu a con-
tat niciodată, iar, poate,
campania “Nu sta acasă.
Mergeţi la vot!” e plătită de
o firmă sub umbrela SIE.

●


