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„Prin natura sa, 

o carte de critică este o carte

neisprăvită..” 

- Marin Sorescu
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Un prostonac la „înalta poartă” a micului Paris!Un prostonac la „înalta poartă” a micului Paris!

Cezar 
Adonis Mihalache

OOri face pe naivul ori
a rămas așa cum l-a definit
mentorul lui spiritual: „pros-
tonac”! Sau poate l-a pus
„Mihaela, dragostea lui” să-
și caute de lucru prin prea-
jma neamțului! Și dacă l-a
pus nevasta să-și facă un
rost, nu mai contează că se
face de baftă, nu?! Că ne
convinge încă o dată că
este doar un personaj de
bășcălie, un politruc care
trage la spa-ul confortului

chiar și cu riscul de a râde
țara în hohete de el…

Și nu încape vorbă
că a dat-o deja cu bâta în
baltă când a început să se
amuze pe seama lui „dot-
tore”, pe care îl ironiza că el
nu a apucat nici măcar să
pună de formă geana de
președinte, dar felul în care
contorsionistul și-a oferit
serviciile noului președinte
ales îl aduce direct sub lu-
mina reflectoarelor. A fe-
linarelor roșii…

În fapt, „prostonacul”
nu e chiar atât de prostonac.
Și nici fudul. Dar la opor-
tunism nu-l întrece nimeni.
Că așa a învățat că se
definește politicianul-diplo-
mat: un descurcăreț. Și cum
nu își permite să se dea la
traseimul politic în forma
primară a centurii politice,
de la un partid la altul, pen-
tru că nu îl vrea nimeni, s-a
pornit în traseismul individ-
ual, agățându-se disperat
de poarta Cotrocenilor.

Așa că, fără să-i so-
licite nimeni „serviciile”,
Mircea Geonă s-a apucat
să-și laude talentele diplo-

matice, ofertându-se la pa-
chetul oratoric pe lângă
înalta poartă care e pe cale
să se deschidă la Cotroceni.
Și în fața căreia se vor
strânge multe vreascuri de
neamuri (politice) proaste.

Și aidoma unei fete
de centură care se crede
deja matroană, personajul
președinției de o noapte s-a
oferit pe post de călăuză și
îndrumător pe cărări ex-
terne pentru noul președinte
ales. Culmea tupeului,
oferindu-se să-l ducă pe
acesta să-i deschidă el
porțile diplomatice de la

Berlin! Unde, desigur, în
amintirea vremurilor trecute,
Klaus Iohannis ar putea să
facă, nu pe șoferul, ci pe
translatorul, și să-i traducă
lui Geoană pe geană tot
ceea ce va spune Merkel.

Și da, părea că am
văzut traseismul politic în
toate formele sale perverse.
Dar Mircea Spa le-a depășit
pe toate prin forma sa de
cerșeală după un os de
diplomație. Dacă nu un post
de consilier pe externe la
Cotrocenii lui Santa…
Klaus, măcar un post călduț
de ambasadă.

„Ce-ar fi să mergem
împreună la Berlin?” – i-a
făcut dară ochi dulci pros-
tonacul, nu Mihaelei, ci lui
Iohannis, tânjind la un pa-
chet diplomatic sub bradul
unde ar fi în stare să cânte
acum, nu doar colinde anti-
Ponta, ci să dea și de boală
pentru PSD.

De fapt, Geoană
doar și-a pus niște fuste mai
vechi în cap. De pe vremea
în care îl pâra la poarta
Cotrocenilor pe tătucul pros-
tonacilor, rugându-se de

Emil Constantinescu să-i
mai lase cheia de la am-
basada de la Washington.
Și totuși, dacă Santa…
Klaus îi va face hatârul pros-
tonacului, doar-doar o
scăpa de cerșetor de la
poartă, și îi va da un post de
consilier în echipa de reni
de la Cotroceni, oare cum
se va simți în trena
adevăratei prime doamne…
taman „Mihalea, dragostea
lui”, căreia nu i-a fost dat să
fie primă doamnă decât tot
o noapte?!

De fapt, omul se dă
în stambă în speranța că

poate îl alege PSD-ul
președinte de partid. Iar în
2016 poate îi iese de o
primă doamnă (măcar de
premier) pentru Mihaela lui.
Și ca un diplomat adevărat,
după ce s-a ofertat pe post
de călăuză de Berlin, pros-
tonacul a azvârlit iarăși cu
fasolea în zidul la care a
doua zi avea să lingă iarăși
umil. Cică, dacă PSD
câștigă în 2016, iar Iohannis
nu pune premier pesedist
(adică pe el!) președintele
ales va dovedi că este de
fapt tot un… Traian
Băsescu.

Cât de ridicol, cât de
prostonac!

●

Semnale către clasa politică!Semnale către clasa politică!

Corneliu
Leu

CCa dovadă cât de
strâmb pornită și, apoi, cât de
viciată pe parcursul evoluției ei
a fost calea formării unei clase
politice  pentru democrația
contemporaneității noastre, cât
de egoist-apucătoare s-a format
ea și cum i s-a consolidat, tot
mai nociv și mai nesincer, lipsa
de răspundere față de elec-
toratul despre s-a considerat că
nu merită altceva decât dema-
gogia statistică pe care i-o
acorda comunismul, în urma re-
centelor experiențe electorale
ne-am ales cu două noțiuni
definind taberele. Sunt acestea
niște biete substantive comune,
dar situate în categoria numelor
de acțiune, au ajuns a evoca
pregnant mutațiile de psihologie
electorală, ne mai fiind vorba
doar de persoanele implicate în
acțiunea lor. Fapt pentru care
ne și permitem să vorbim de-
spre ele, fără apropo la cei care
le-au practicat. Este vorba de
negociere și derogare,  două
substantive care, „nomina acti”
fiind, se definesc tot mai carac-
teristice pentru cutremurul
acesta electoral în legătură cu
care vor avea de tras mai multe
învățăminte cei care se
angajează la redresarea
situației noastre sociale. Or,
cum acestea sunt în primul rând
partidele, în interiorul forței lor
de a-și modifica mentalitatea
rezidă prima speranță.

Pentru că, în acești 25
de ani am avut de-a face numai
cu două categorii de partide:
Unele care s-au deteriorat de tot
ieșind de pe eșichierul politic, și
altele care s-au păstrat pe acest
eșichier deteriorându-se în inte-
riorul lor. A treia categorie nu
mai are loc tocmai din pricina
celor care s-au păstrat con-
solidându-și aroganța printr-o
precară convingere în materie
de leadership: Aceea că pot gu-
verna nu pe principii, ci prin
spirit descurcăreț; și că se pot
considera eficienți nu prin efort
cinstit pentru toată țara, ci
folosind puterea fiscalității pen-
tru ei, fără jena de sfidare prin
conjugarea manevrelor în
gașcă. Ca dovadă  că tot ce
înseamnă guvernare este în
funcție de impozitare și nu de
producție, ceea ce este
administrație publică, înseamnă
cheltuieli bugetare în folos clien-
telar, iar tentativele de a câștiga
electoratul nu sunt  prin nimic al-
tele decât de a-i promite că-i vei
restitui mici firimituri din bugetul
național pe care i l-ai confiscat:
completarea vechilor salarii sau
pensii, nesemnificative reduceri
de taxe și mici adăugiri la aju-
toare. Exact de natura celor
care ne-a făcut să-l huiduim pe
Ceaușescu, dar cu nerușinarea

de a promite unor oameni
cărora, acum, nu le mai vorbești
din partea statului, ci despre re-
distribuirea unui buget la care ei
știu prea bine că au fost con-
tribuabilii.

Deci, asemenea par-
tide se deosebesc de cele expi-
ate nu prin vreo dorință de a
guverna cum trebuie și a pre-
figura pentru viitor direcții via-
bile, ci prin șmechereasca
îndemânare de a se descurca
aruncându-ne fărâmițe din
bugetul constituit din banii
noștri, ca și cum ar promite că
dau de la ei un bacșiș. Care, și
acela, luat ca atare, după ce că
nu e adevărat e și jignitor. Luați
toate promisiunile electorale
sau măsurile guvernamentale
care le-au preîntâmpinat cu
stângăcie propagandistică, și
vedeți dacă ele conțin altceva
decât măsuri sau promisiuni de
a reașeza bugetul constituit din
banii noștri. Aceasta nu poate fi
decât o rușine pentru știința
politicii, căzută-n derizoriul unor
penibile menevre de băieți care,
tocmai pentru că se pretind
descurcăreți și nu-și propun să
fie creatori de dezvoltare, dau
dovadă de aroganță față de în-
treaga populație a țării. Ei au
considerat că-și pot face
propagandă de partid, fără a
veni cu nici o contribuție din
partea partidului respectiv ci, cel
mult, promițând sau demon-
strând că fură și ei mai puțin din
bugetul nostru, recunoscând
astfel că avem și noi dreptul la
câte ceva. Asemenea politicieni
ai lui pește, pot fi ei tari prin
încrengăturile mafiote pe care
au știut a și le constitui, dar iată
că pot fi și mirosiți de electoratul
care se trezește pragmatic la
promisiunile electorale și, da,
vrea să vadă nu doar adminis-
trarea bugetului stors de la el, ci
să vadă ce cointribuție aduce
partidul respectiv la dezvoltarea
în bine a societății. Această
probă de examen politic se
dovedește astăzi necesară toc-
mai prin picarea lecției prost
învățate, tocmai prin repetenția
la care te condamnă
nerușinarea de a face oame-
nilor promisiuni pe proprii lor
bani, fără nici un semn că tu poți
să-i conduci pentru că ai idei
care se pot cuantifica în val-
ori!…

Asta a pretins și, de
fapt n-a avut electoratul:  O
contribuție, poate fi ea și de
natură morală, din partea
grupării sau grupărilor respec-
tive. Să se vadă cu ce
contribuție de idei social-eco-
nomice vor afirma ele politicile
de dezvoltare a țării, de eman-
cipare a societății, de eradicare
a imoralității și mafiotismului!

●
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„Către cei născuți întru limba română…”„Către cei născuți întru limba română…”

Ion
Coja

CCa procedeu inedit,
fără pereche în majoritatea
limbilor, funcționează în
limba română categoria sub-
stantivelor care pot avea la
plural două forme, cu sen-
suri diferite. De data aceasta
nu mai este vorba de neolo-
gisme, ci de cuvinte vechi.
Iată, de la corn sau cot ori
cap, avem chiar trei forme
de plural, care corespund
fiecare altui sens: corni, cor-
nuri, coarne; coți, coturi,
coate; capi, capuri, capete.
Se înțelege că aceste cu-
vinte sunt la singular polise-
mantice, sunt „mai”
polisemantice decât formele
de plural: vis – vise, visuri,
timp – timpi, timpuri; creier –
creieri, creiere.

Procedeul este
foarte viu și activ, aplicându-
se și la neologisme: rapoarte
– raporturi, nivele – niveluri,
elemente – elemenți, ter-
meni – termene, cadre –
cadruri. Avem deci trei
posibilități de exprimare a
pluralului: prin -i, prin -e și
prin -uri. Ele corespund în
mare celor trei genuri din
limba română. Interesant
este că cele trei forme de
plural diferențiază sensuri
după gradul de abstracti-
zare: forma masculină este
pentru sensurile cele mai
concrete dintre sensurile pe
care le are forma de singu-
lar, iar forma neutră, în -uri,
este atrasă de sensul mai
abstract, mai puțin concret:
elemenți – elemente,
rapoarte – raporturi, nivele –
niveluri. Așa se face că
forma feminină a pronumelor
estefolosită cu sens ab-
stract, nu cea masulină: una
zice, alta face, asta e!, aces-
tea sunt de făcut, cele
povestite, am pățit-o etc.

Nu este ușor să
stăpânești diferența dintre
concret și abstract, și
mărturisesc că sunt mo-
mente când eu, unul, ezit
între a spune nivele sau
niveluri… Nu ezit să de-
osebesc rapoarte de rapor-
turi, așa cum unii ezită între
succese și succesuri, dar
asta este o chestiune strict
personală! Căci, nota bene!,
nu toate substantivele au
două forme la plural. Iar la
unele dintre ele, între cele
două forme nu există nicio
deosebire de sens. Vezi cel-
ebra pereche chibrite – chib-
rituri!… Sau hotele –
hoteluri.

Pe scurt, existența
acestor substantive cu două
forme de plural deosebite
semantic este o subtilitate a
limbii române, o „găselniță”,
care încurcă mințile mai
sărăcuț înzestrate. Dar este

limpede că apariția în limba
română a acestui procedeu
semiotic denotă inteligență,
inventivitate, creativitate etc.

S-ar părea că latina
avea și ea această ciudată
clasă de substantive cu
două forme de plural. Vezi
locus – loci, loca, jocus –
joci, joca.  Limba latină este
o limbă bine atestată prin
sute și mii de texte. Insufi-
ciente totuși ca să avem o
idee precisă și completă de-
spre latina vorbită, despre
tendințele de evoluție ale
acestei limbi. Tendințele
acestea au fost puse la
încercare de popoarele din
Imperiul Roman cu care
latina a intrat în contact, de-
venind cu timpul limba
națională a acestor
comunități. Adoptată de
acești autohtoni, latina s-a
simplificat mult, multe dintre
tendințele ei de evoluție au
fost abandonate.

Se pare că acesta
este și cazul substantivelor
latinești cu două forme de
plural. Nu știu dacă într-
adevăr procedeul s-a păstrat
în română și numai în
română, ca moștenire din
latină. Acest fapt de limbă ar
fi de o importanță
extraordinară! Ar dovedi –
alături de alte fapte
asemănătoare, că strămoșii
noștri latinofoni și latinofoRi
au fost excelenți cunoscători
ai limbii latine. Ar dovedi că
limba latină le era limbă
maternă și că alcătuiau o co-
munitate suficient de
numeroasă ca să conserve
și să impună subtilitățile lim-
bii latine!

Dar chiar și la singu-
lar limba română ne pune în
situația de a alege între
două cuvinte, două „forme”
de singular, ușor deosebite
semantic: bob – boabă, joc –
joacă, nod – noadă, pom –
poamă, fapt – faptă, lăsat –
lăsata (lăsatul secului și
lăsata din bătrâni), cu sen-
suri diferite, sau sinonime,
dar stilistic diferențiate: cojoc
– cojoacă, floc – floacă.
Partea interesantă este că
avem de-a face cu substan-
tive care nu au referent ființe
vii, la care să existe deose-
biri de gen natural. Ci refer-
entul este obiect neînsuflețit
sau chiar lipsit de materiali-
tate; lăsatul – lăsata.
Aceasta ar dovedi că, la un
nivel foarte subtil al mentalu-
lui, vorbitorii atribuie o
semnificație genului mas-
culin versus feminin, dincolo
de semnificația pe care o are
genul natural, la substantive
ca ursus – ursa. Din nou,
este vorba de o moștenire
din latină. Un procedeu pe
care româna nu numai că l-a
păstrat, dar l-a și dezvoltat.

Latinii au avut
perechile de substantive de

felul lui lupus-lupa sau
ursus-ursa, absolut fireşti.
Ele s-au păstrat o vreme și
în latina vorbită în Nordul
Dunării. Formele lupoaică
sau ursoaică sunt mai re-
cente. Vezi Ursa Mare, Ursa
Mică, toponime ca Coasta
Lupei. Ciudată este în latină
perechea animus-anima,
celebra, căci nu prea poate
fi vorba, logic vorbind, de o
opoziţie masculin-feminin la
semnificaţii ce ţin de dome-
niul inanimatului, al abstrac-
tului pur.

Modelul animus-
anima a fost păstrat însă de
latina danubiană, ba chiar a
fost dezvoltat prin perechile,
atât de bizare, joc-joacă,
bob-boabă, fapt-faptă, nod-
noadă, floc-floacă, lăsat-
lăsată.

Opoziţia animus –
anima constituie un moment
de graţie, de inspiraţie a
nomothetului latin. A curs
multă cerneală pentru a se
comenta această subtilă
distincţie, atât de filosofică,
de metafizică! De această
ispravă a limbii latine se
apropie oareşicât româna
prin opoziţia joc – joacă, mai
puțin filosofică, dar de o sub-
tilitate și ea greu de egalat.
Vezi volumul de versuri
Joaca jocului al lui Ion Ghe-
orghe.

Amintesc că în latină
dies era când masculin,
când feminin. Cf. pluvius
dies sau dies illa. Îi întreb pe
colegii romanişti, buni
cunoscători ai domeniului, în
ce măsură procedeul a fost
perpetuat şi în celelalte limbi
romanice. Italiana se pare
că nu l-a abandonat de tot.
Dar numai româna l-a dez-
voltat, aplicându-l şi 
la cuvinte nelatineşti: cojoc-
cojoacă, fapt-faptă, moc-
moacă.

Morfologia verbului
ne oferă şi ea câteva
ciudățenii, cum ar fi seria de
verbe de tipul mă îndoi-mă
îndoiesc. A existat şi în
latină, tot aşa, mai la perife-
ria sistemului. Vezi opoziţia
dintre verbele latinești albeo-
albesco, caneo-canesco,
rubeo-rubesco etc. A
dispărut în majoritatea lim-
bilor romanice. E greu de
imaginat că s-ar fi păstrat în
latina unor vorbitori precari,
secundari, ai latinei. Românii
au moştenit-o: zece se îm-
parte la doi şi sâmbata se
împărţeşte pentru morţi. 

Românul s-a folosit
și demisteriosul sufix verbal
-ez pentru a crea dublete ca
manifestă – manifestează,
acordă- acordează: Boala
se manifestă prin… / Ei
manifestează împotriva…

Acordă atenție –
acordează pianul… Intră aici
şi participiile înflorit-înflorat,
adeverit-adevărat, curăţit-

curăţat, datorită-datorată, în-
grijit-îngrijat, forme ale unor
verbe derivate, derivarea
ducând la obţinerea unor
verbe de conj.I sau a IV-a.
Uneori se ajunge la două de-
rivate, unul de o conjugare,
altul de cealaltă, între cele
două verbe înregistrându-se
tendinţa de a se diferenţia
semantic.

Semnalez faptul
spectaculos că în latină
avem un adumbrare, iar în
română un adumbrire,
alcătuind o pereche întru
totul similară celor de mai
sus: curățare-curățire etc.,
ceea ce ar însemna că, de
fapt, în acest punct, latina şi
româna alcătuiesc mai de-
parte un tot, o entitate din
care separăm în mod artifi-
cial două componente în
succesiune temporală, cea
latinească şi cea
românească. La aceeași
concluzie ne duce și discuția
privind etimologia unor cu-
vinte ca adăpa, degetar sau
cepar ori apar. Ele pot fi ex-
plicate la fel de bine printr-un
etimon latin, ca și prin for-
marea lor în interiorul limbii
române. Într-atât de bine
seamănă româna și latina!
Ceea ce confirmă spectacu-
los încă o dată dreptatea pe
care a avut-o Alexandru
Rosetti atunci când a dat
vestita definiție: „Limba
română este limba latină
vorbită în mod neîntrerupt în
partea orientală a Imperiului
Roman, cuprinzând provinci-
ile dunărene romanizate
(Dacia, Panonia de 
sud, Dardania, Moesia
Superioară si Inferioară), din
momentul pătrunderii limbii
latine în aceste provincii și
până în zilele noastre.”
(definiție ușor „prelucrată” pe
Wikipedia)

Așadar, limba
română este limba latină!…
Nu se poate afla care este
momentul în care latina
devine limba română. Un
asemenea moment nici nu
există, căci în mod firesc
orice limbă este vorbită de
mai multe generații, de
vârste diferite. Totdeauna
există străbunici și
strănepoți, care se înțeleg
între ei, vorbesc aceeași
limbă, ceea ce înseamnă că
nu putem indica nici măcar
secolul în care se produce
trecerea de la ceea ce
numim limba latină la oricare
limbă romanică!… Nu poate
fi un moment, ci o perioadă
de trecere, care poate dura
cel puțin două-trei secole…
…Perechea îngrijit-îngrijat,
derivată de la un cuvînt de
bază slav, ne arată cât de
activă este în continuare
această ingenioasă
„găselniţă” din latina de
odinioară, păstrată și în
latina latinofonilor ajunși pe

malul Dunării.
Consemnăm, de

câte ori este cazul, conser-
varea, din latină în română,
a unor fapte de limbă care
particularizează latina, con-
siderând că acest fenomen
nu se putea petrece decât în
condițiile în care vorbitorii
latinei care au adus-o în
Dacia erau niște cunoscători
deplini ai limbii latine, ceea
ce infirmă vestita teză de
care fac atâta caz neprietenii
noștri, cum că strămoșii
noștri romani erau o
adunătură „ex toto orbe ro-
mano”, care, deci, vorbeau o
latină precară, alta fiind
limba lor maternă, a
fiecăruia!

Vom mai avea
ocazia să înregistrăm
asemenea situații, mai mult
sau mai puțin unice, când în
fața vorbitorului român apare
obligația de a alege între
două soluții posibile teoretic,
din care însă numai una este
cea potrivită, iar adecvarea
respectivă nu este chiar așa
ușor de stabilit. Bunăoară, în
continuarea celor de mai sus
și fiind mai departe cu un
ochi la limba franceză, am
putea introduce în discuție și
substantivele derivate din
forma lungă a infinitivelor: in-
stalare față de instalație, rez-
ervare – rezervație, creare –
creație, satisfacere –
satisfacție. În franceză avem
un singur cuvînt, pe care
limba română l-a împrumu-
tat, dar nu l-a preluat
mecanic și servil, ci a știut
să-l introducă într-o pereche
de termeni aflați în opoziție,
dobândind astfel un plus, un
câștig, o posibilitate
expresivă inaccesibilă limbii
de care s-a folosit cu atâta
ingeniozitate.

Acum, ne limităm la
exemplele date – le vom
completa când se va ivi alt
prilej, pentru a prezenta
acum un caz cu totul
neobișnuit, când limba
română ne pune să alegem
între 12 soluții diferite, nu
mai puțin de douăsprezece!
Colegii mei, profesori de
limba română, de data asta
cred că nu ghicesc, nu-și
dau seama unde vreau să
ajung, deși este vorba de o
situație extrem de frecventă,
în vorbirea noastră cea mai
curentă! Prea puțin
comentată însă din această
perspectivă, a excelenței
românești, vădită și prin
graiul nostru.

●



4 Tichia de politician

În loc de scrisoare deschisă: „Aşa nu mai merge!” În loc de scrisoare deschisă: „Aşa nu mai merge!” 

Traian=Bădulescu
Șuteanu

DDistinse domn Vic-
tor… Îmi faceţi o mare bu-
curie pentru că aveţi curajul
să dialogaţi pe tema cea
mai importantă a acestui
moment istoric pe care-l
simţim a fi crucial…

Da, peste cinci mil-
ioane dintre cetăţenii de azi
ai ţării sunt “de stânga”, oa-
meni care aşteaptă “min-
unea ” imposibilă a venirii

unui alt tătuc, care să le
aducă în “coşul zilnic” al lui
Nicolae Văcăroiu şi din
“hrana ştiinţifică” a acelui
medic, ajuns ministru
sănătăţii sub Ceauşescu.
Eu nu reprezint dreapta, în
acest dialog sui generis, pe
care-l facem acum public,
deşi este mare nevoie ca el
să se deschidă la scară
naţională, între domnia ta şi
cineva care se socoteşte de
dreapta. Dar ştiu foarte bine
ce înseamnă acest concept
(motiv pentru care vă voi
trimite un eseu pe această
temă).

În timpul “experi-
mentului marxist”, ca să nu-
i zicem “epoca de aur” a
dictaturii comuniste, un in-
giner agronom de la Institu-
tul de cercetări agricole de
la Fundulea, a fost trimis în
documentare în Statele
Unite. La întoarcere le-a
spus celor din institut trei lu-
cruri: acolo dacă cineva
vrea să plece dezbrăcat pe
stradă, o poate face
oricând, acolo dacă cineva
vrea să construiască singur
un avion, o face uşor,
fiindcă găseşte piese de
schimb pe piaţă iar acolo
sunt şi “săraci şi bogaţi” şi
nu mai “de-un fel”, ca la
noi… i-a mai scăpat aces-
tuia. Egalitatea în sărăcie,
niciodată nu va fi o soluţie a
vieţii omului pe pământ…

(Relatarea aceea mi-a
făcut-o vecina mea de casă,
de la ţară, care a lucrat la in-
stitut până la pensie,-institut
care acum se află  în
degringoladă, unde cuplul
Udrea-Băsescu s-a repezit
să ia hălci mari din imensa
moşie a pământului româ-
nesc, cel mai întins şi mai
fertil din Bărăganul nostru
plin de cernoziom, unic în
lume.

Nici ea nu este de
stânga sau de dreapta, dar
la aflarea veştii că un neamţ

“serios” a fost ales, s-a
închinat spre icoană şi a zis:
“Doamne, poate-o fi ca pe
vremea lui Carol întâi!” (De
remarcat zicerea ei către
mine: “că mie mi-a plăcut
foarte mult istoria la şcoală,
domnule profesor, şi de
aceea ştiu cine sunt, de
unde venim şi unde trebuie
să ne ducă Dumnezeu mai
departe”)… Da… Am trecut
pe la Institutul de cercetare
a dictaturilor din România,
condus de un controversat
profesor de stânga. I-am
predat manuscrisul  cărţii
monografie “O istorie vie”,
viaţa şi opera doctoruiui
“naţionalist” Şerban Milcov-
eanu. 

Când a dat de ati-
tudinea “monarhistă” a
acestuia, a exclamat: “Pri-
etenul meu Milcoveanu,
monarhist?!… N-am ştiut.
Nu vă supăraţi, eu o aseme-
nea carte nu pot publica”. În
hol, într-un tablou mare pe
perete se afla micul la stat
Mihai Beniuc, autorul volu-
mului gros “Sub patru dicta-
turi”, publicat foarte repede
de acest Institut…

Iată o diversiune
perfidă!… 

Adicătelea, ce tot o
ţineţi cu “dictatura
comunistă? Iată că au mai
fost trei înainte!… Da, dar a
patra a fost dezastruoasă…
Combinatele construite

forţat, blocurile standard,
casa scânteii, canalul, casa
poporului, barajele etc, nu
fac cinste celor care au dus
patru milioane de oameni să
le construiască cu braţele
descărnate, acei deţinuţi
politici cărora li s-a luat
dreptul dat de Dumnezeu la
existenţa scurtă, cât ne este
dată. Două milioane nu au
mai venit niciodată acasă!,
domnule confrate privitor
atent în istorie, luaţi noaptea
din pat, de aici şi din
Basarabia şi Bucovina…

Cine răspunde pentru
această imensă pierdere
naţională a fiinţei noastre,
domnilor “de stânga”?!

Când au reluat put-
erea, în 1990, şurubarul
Brucan, ne-a cerut să avem
răbdare încă 20 de ani,
până ne vom reveni, dar nu
la ceea ce am fost până la
30 decembrie 1947, ci… la
ceea ce se vede că suntem
după aceşti alţi 25 de ani, cu
cinci mai mulţi decât s-a
promis. Pericolul opririi de-
finitive, – şi a unei  even-
tuale “atrageri magnetice
spre Moscova” (în contextul
când sârbii,- pe faţă,- şi un-
gurii,- mai voalat,- sunt cu
mâna întinsă spre Putin),
oprirea celor de stânga
românească de la a lua
iarăşi puterea totală, este un
gest istoric semnificativ,
spre care intelectualitatea
nostră “creată de partid” să
deschidă ochii.

Şi apoi… Am intrat
într-o zi în sediul PSD din
sectorul nostru trei şi am în-
trebat acolo, ca un novice,
sau ca “baba chioară:
“Domnilor, aţi fost mai
mereu la putere în aceşti 20
de ani, câţi erau atunci de la
“loviluţie”, de ce nu aţi făcut
ceva ca această masă
imensă de săraci să se mai
micşoreze?” 

Unul m-a privit ironic
şi mi-a răspuins zâmbind

mefistofelic: „Da, dar pe noi
cine ne mai votează?” În
Noua Zeelandă, în Aus-
tralia, în Canada şi în Satele
Unite, care sunt pe primele
patru locuri la nivelul de trai,
sunt şi săraci dar şi bogaţi,
lipseşte însă “stânga” şi
chiar şi “dreapta”. Primele
trei ţin de regina Angliei iar
a patra de adevărata
democraţie a globului….
Ţări unde lipseşte un Ili-
escu, care s-a oprit “de
frică” să-şi lansese, în plină
campanie electorală,

“cartea vieţii” intitulată
“Destăinuirile unui militant
de stânga”… (Să-şi fi dat
seama că, astfel, venea cu
o sfidare?)…

Oricum… Acum
când cel trimis de ei la
înaintare şi atac s-a dat la
fund, nefastul şi-a reluat
rolul de preşedinte fondator
şi bidigăne iar despre “con-
gres” şi “refacerea stângii”,
declarându-ne astfel că
“lupta de clasă “n-a murit şi
dezbinarea, dusă de
Băsescul lor la paroxism, v-
a continua. Căci cinci mil-
ioane, iată, sunt încă pe
baricade şi “ţin cu ei”, cu
sărăcimea… a celor “săraci
cu duhul” conduşi de arpag-
oni, care s-au repezit din
starea de proletari, la mari
latifundiari locali şi mari
bancheri ai momentului,
care susţin puzderia de
bănci, cum nu s-au mai
văzut pe la noi vreodată.
Da, domnule Victor, în
“burghezia aceea putredă şi
compradoră” dintre cele
două războaie, băncile se
numărau pe degete, ele aju-
tau oamenii să se apuce de
treburi personale serioase
iar uzinele Malaxa aveau
20.000 de salariaţi, cu zecile
de mii erau la făbricile lui
Mociorniţa ale lui AuschNim,
etc, deci industrializarea n-a
început-o lăcătuşul Gheo-
rghiu-Dej de la Atelierele

CFR Griviţa, cu mii de
lucrători, ci totul s-a pornit,
s-a dezvoltat şi s-a cristal-
izat “sub cei patru regi”,
care, dintr-o întâmplare
istorică, au fost de origine
germană. 

Faptul că acum, un
om din această etnie,
născut, cerescut, educat şi
pus în operă la noi, a venit
ca o izbăvire, ca o nădejde,
în care nu se mai spera…
Străduiţi-vă să înţelegeţi
fenomenul şi vă veţi linişti.
Ajutaţi la refacerea noastră,
dacă vă lasă cugetul. Vă
rugăm însă nu vă alăturaţi
celor care vor să redeschidă
iară fronturi între noi,
neplecaţi de pe baricadele
de la Antena 3.

Ne este de ajuns cei
67 de ani de război psiho-
logic româno-român, care a
făcut milioane de victime, nu
numai la figurat, ci la pro-
priu. Sperăm că aţi înţeles
că acest război este în
armistiţiu şi curând el se va
încheia. Laolaltă să ne
dezvoltăm cultura, printr-un
sistem de învăţâmânt serios
şi să dăm valorilor dreptul la
conducere în economie şi în
toate sferele de activitate,
de unde trebuie să se
scoată atitudinea lui “lasă că
merge şi aşa!” Uite că viaţa
nu ne mai iartă! Aşa nu mai
merge! Toţi, ca unul, vorba
bătrânilor noştri “să punem
osul la treabă!” Sunt sigur
că pe acest tărâm suntem
amândoi pe aceaşi lungime
de undă. Să ne dea Ăl de
sus putere de uitare în sine
şi în Neam, pentru a ne
dumeri “ce ni se întâmplă”. 

●
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Electorata listelor…Electorata listelor…

Cezar 
A. Mihalache

DDe data aceasta,
Zgonea are dreptate! Păi,
cine știe mai bine decât un
fost revizor de cale ferată 
că roata nu trebuie
reinventată?! Aici a nimerit-
o: comisia pentru noul cod
electoral nu trebuie să
pescuiască la plesneală în
numele dreptului la vot al
Diasporei. Ea poate prinde
în năvodul legislativ articole
din experiența altor state.
Numai că tocmai această
„generozitate” a șefului
Camerei Deputaților ne
îngrijorează. Căci, s-ar
putea ca în numele cutumei
de a nu se mai inventa
roata, s-ar putea ca autonu-
mita comisie a revizorului să
preia ad-literam texte care
nu au nici o legătură cu
problemele noastre elec-
torale.

Dar, președintele
Camerei este mulțumit. Și-a
făcut rost de o șefie de
comisie. Așa că, dacă se
răstoarnă treburile în guvern
și Parlament, măcar o să
rămână și el cu un os de
ros. De ros și de rost, căci,
dacă va ști să-și justifice ac-
tivitatea, s-ar putea să aibă
o comisie mult mai
longevivă decât „constitu-

anta” pentru Constituție,
girată mai agârț de Crin An-
tonescu.

Apoi, comisia, a
cărei șefie „selfie” și-a
atribuit-o, ar putea fi și o
nouă mașină de spălat
inițiative strâmbe. Căci, de
sub ochelarii de cal, Zgonea
privește exact în direcția
impusă de partid. Iar dintr-o
comisie care ar fi trebuit să

corecteze aspectele tehnice
ale înființării secțiilor de vot
în Diaspora, cu eliminarea
restricților privind numărul
maxim de cabine și ștampile
per secție, de numai șapte
(probabil, în numele „criteri-
ului demografic” impus de
Ponta, comisia va propune
un alt maxim, nu o corelare

în funcție de situațiile speci-
fice din fiecare comunitate a
Diasporei), cu o adnotare
privind înființarea de secții și
în alte spații decât consulate
și ambasade, „constituanta”
noii electorate pregătește,
de fapt, terenul pentru
nevoile „socialiștilor” în
2016.

În speță, reîn-
toarcerea, prin modificarea

legii electorale (!) la votul pe
liste. Și recalibrarea parla-
mentului la 300 de aleși.
Pentru că nu decizia
poporului prin referendum a
contat și contează, ci de-
cizia lor de aleși care sunt
gata să muște din dimensi-
unea unui Parlament în
care, dacă ei nu se vor mai

regăsi, să nu se strecoare
nici alții.

Și este mare panică
printre „socialiști”! Pentru că
este tot mai probabil să nu-i
mai prindă în Parlament, nu
2016, ci nici măcar 2015,
cel puțin nu în aceași ma-
joritate de acum. Și un sin-
gur ac de păr îi desparte de
reorganizarea grupurilor
parlamentare și poate struc-

turarea unei alte majorități
care să ducă și la alegerea
altor șefi de camere.

Deja, maneverele
de alambicare a deciziilor
unei comisii au început. Prin
inventarea unor motive de
studiu și analiză, poate și un
proiect de fezabilitate
electorală, de ce nu?, de la

simpla decizie a măririi
numărului de secții și, în
cadrul secțiilor, de revizuire
a posibilității de vot,
vorbindu-se acum despre
identificarea unor compli-
cate soluții ca Diaspora și în
Diasporă să se poată vota și
pentru listele localelor.
Adică, o temă care va gen-
era multe discuții, etice și
tehnice, manipularea fiind
uriașă dacă ne gândim că,
înainte de ultimul tur, depu-
tata foame-în-gât propunea
restricționarea votului pen-
tru cei ce nu au stat ultimii
trei ani în țară, iar acum se
„ofertează” nu doar votul
pentru Președintele Repub-
licii, ci și pentru primării,
consilii județene etc… poate
și protopopiate, de ce nu?!

Se vor inventa multe
teme de dezbatere tocmai
pentru a dilua, asemenea
comisiei de revizuire a
Constituției, scopul inițial.
Prin tergiversare, prin foru-
muri de dezbatere la
plesneală, bune doar pentru
umflat facturile pe care tot
poporul le va plăti.

Și, în final, elec-
torata lui Zgonea, va decide
ce a decis și comisia lui An-
tonescu…

●

Român mândru prin Dubai!Român mândru prin Dubai!

Iulian
Chivu

SSub semnul ghin-
ionului sau nu, Victor Ponta
se întâmplă să fie mereu în
altă parte decât acolo unde
ar fi logic să se afle. Și când
spun asta nu mă gândesc
neapărat nici la accidentul
aviatic din Apuseni, din 20
ianuarie 2014, nici la cel de
la Cincu, de săptămâna
trecută – ele însele aflate
sub semnul hazardului și nu
numai. 

Mă gândesc la ino-
portunul concediu al pre-
mierului de după eșecul de
la prezidențiale, concediu
care reclamă lipsă de
bărbăție politică și semănă
cu o dezertare ca și în
marțea neagră a
democrației românești (10
decembrie 2013) ‒ când
Victor Ponta se afla la fu-
neraliile lui Nelson Mandela,
ca și la sosirea în București
a Victoriei Nuland (asisten-
tul secretarului de stat
american), din 10 ianuarie
2014, când s-a făcut pre-
ocupat de alte lucruri mai
serioase decât o discuție
despre consolidarea statului
de drept și când consilierii
săi Gyorgy Frunda și mai
apoi Radu Popa clamau

însă cu o trufie străină de
firea românului că nu sun-
tem o colonie americană.

De data aceasta,
temperamentalul Ponta,
potrivit unor surse auto-
htone, se află hai-hui prin
Abu Dhabi împreună cu pri-
etenul său Sebastian Ghiță.
Că a fost acolo cu sau fără
soție e mai puțin interesant
decât că, în lipsa lui, dis-
putele din PSD se
acutizează, că se invocă
nevoia unui congres extra-
ordinar, că proiectul de
buget pentru 2015 nu este
încă finalizat nici măcar la
Executiv și așa mai departe.

Cu reacțiile lui
atipice, ar fi posibil ca
Ponta, la întoarcere, să își
dea demisia din fruntea Gu-
vernului. 

Că nu și-o va da și
din fruntea partidului după
eșecul de la prezidențiale e
doar problema PSD, 
în partid adâncindu-se
amenințător și tot mai vocal
disensiunile în jurul succe-
siunii. Logic ar fi ca partidul,
cu lejera lui susținere în
Parlament, să îl scoată în
față pentru funcția de pre-
mier fie pe mult mai credi-
bilul Micea Geoană, fie pe
ardeleanul Ioan Rus spre
coabitare productivă cu
președintele ales Klaus Io-

hannis. Oricum, partidul are
dreptul să-i ceară lui Ponta,
românul mândru hoinar prin
Abu Dhabi, să dea seama,
cum au făcut-o și predece-
sorii săi în situații similare,
pentru consumarea unei
muniții electorale prețioase.
Victor Ponta nu a reușit să
adune mai mult nici în cel de
al doilea tur de scrutin decât
i-a adus pe tavă partidul în
primul tur. 

Apoi împingerea
spre demisie a lui Corlățean
după primul tur al alegerilor
prezidențiale și a lui
Meleșcanu după cel de al
doilea tur din fruntea Exter-
nelor în ideea de a masca
dijmuirea votul diasporei 
nu înseamnă remaniere
guvernamentală, ceea ce
oricum ar fi prea puțin pen-
tru o minimă etică a
guvernării.

În cazul lui Ponta e
totuși superfluu să discuți
despre etică chiar dacă ne-
am gândi și numai la pla-
giatul său din teza de
doctorat. Sigur este că, mai
mult decât ostilitatea
românilor din diaspora, PSD
simte criza de imagine chiar
în fața propriului electorat,
criză din care trebuie să
iasă cel mai economicos cu
prețul eliminării lui Ponta din
orice calcul. Și atunci nu

mai este decât o simplă for-
malitate ca premierul să
găsească singur maniera
de a se retrage din ambele
funcții. Dar, cu reacțiile lui
greu previzibile, Vitor Ponta,
obișnuit cu marșul triumfal și
cu covorul roșu mereu
așternut de alții, ar putea să
rămână în continuare pe
poziții, victima propriei trufii,
și să accepte de dragul put-
erii statutul ipocrit de pisicuț,
afișat și în relațiile tête-à-
tête cu Traian Băsescu. 

Noul președinte, so-
brul Klaus Iohannis, îl va
lăsa să își rupă singur gâtul
din cauza aronganței și a
ipocriziei lui despre care am
mai scris și cu alte ocazii.
Electoratul PSD, cel
conștient, din angajament
politic, și cel emoțional, din
spirit de galerie (se poate
spune și spirit gregar), este
categoric dezamăgit. Pri-
marii achiziționați de PSD
înaintea prezidențialelor
prin ordonanță de urgență,
dezamăgiți și ei, au de în-
fruntat acum propriul elec-
torat față de care trebuie
să-și deconteze rătăcirile
politice, iar modelul etic al
lui Iohannis ar putea să
placă românilor, cunoscuți
pentru derapajele lor
morale, dar mai ales pentru
desele recurențe la princip-

iul etic și asta este deja o
amenințare pentru toată
clasa politică românească,
chemată sau nevoită să se
reformeze, dacă vrea să
supraviețuiască. 

Un eventual eșec al
lui Iohannis (programat în
laboratoarele tactice ale
PSD) ar însemna inevitabil
întoarcerea la Monarhie,
care se bucură deja de o
rată sporită în încrederea
românilor ‒ garantul cel mai
neîndoielnic al stabilității,
singura alternativă încă în
stand by, pe care Ion Iliescu
nu putut decât să o amâne
prin Constituția lui Iorgovan.

●


