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„Poezia rămâne pentru mine

locul unde mă mai întâlnesc

(mereu) cu sufletul.” 

- Marin Sorescu
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Uniți în… umilință!Uniți în… umilință!

Cezar 
Adonis Mihalache

PPână la urmă i-a
„unit”! Pe ei, nu pe noi! Sau,
mai bine spus, pe ai lui… I-
a unit în umilința de partid…
Și a făcut-o ca în sedințele
lui ăl bătrân, eliminând din-
tre rândurile tovarășilor lui
de front elementele
nepotrivite. A scăpat par-
tidul, adică pe el, căci par-
tidul e el (Doamne ferește
să i se fi împlinit și gluma de
mai ieri: „Statul sunt eu!”),
de elementele nealinitate
ori, de-a dreptul, recalci-
trante!

Iar Pilat a tăiat în
carne vie! E drept e că a

eliminat niște burșite ce
atârnau de pielea oricum
lăsată a partidului, dar, „a
reformat”. Și mai bine să
taie el trei falange din mâna
altuia, decât să-și pună
gâtul zălog! Trei excluși
pentru unitatea partidului! Și
unul tăiat de la pomana por-
cului! Și ce, e un preț prea
mare? Nicidecum! Și, de
fapt, nici măcar nu e „un
preț”, căci, exclușii s-ar
putea uni și ei pe mai de-
parte. Între ei dar și cu alte
neamuri și clici din partidul
socialiștilor care, nu-i așa?,
nu lasă pe nimeni în urmă?!

Dar nu ceea ce face
el prin lăstărișul de partid e
treaba noastră! Nu asta ne
îngrijorează. Atitudinea lui
însă, da! Căci realizăm cât
de aproape de gâtul națiunii
ne-a fost ștreangul „statului
în stat”.

Nu putem să nu ne
gândim că, dacă ieșea
cumva șef de stat, și ne
„unea”, probabil că începea
tot cu un „cepex” de exclud-
ere. Cu îndepărtarea, la
nivel național, a
„recalcitranților”. Elementele

nealiniate din presă, și nu
doar cea de satiră, puse
deja la zidul roșu.
Sancționate cu forcepsul
anti-intelectualitate. Cu o
gheară sub forma consiliului
de discriminare a românilor
(CNDC) și o alta sub forma
breslelelor-sindicat aservite.
Recte Uniunea Scriitorilor,
care a dat afară un membru
de filială, nu pentru plagiat
de prin alte opere, ci pentru
un delict de opinie manifes-
tat printr-o banală postare
pe o rețea de socializare.

Oricum, ceea ce a
făcut Victor Ponta la
„cepex”-ul lui de partid (de
Târgoviște!), acea
condiționare de a rămâne în
fruntea partidului legată de

alungarea celor trei
„nealiniați” dintre tresele
roșii, seamănă, istoriografic,
cu amenințările pe care le
profera Ceaușescu, cel
epigonic copiat azi de
Viorel, în cepex-ul lui de
„bobi”. Pe atunci se rugau
de nea Nicu, în genunchi, să
nu îi lase, tov. Bobu și
Dăscălescu! Azi, alți
trepăduși s-au rugat de
Victoraș, tot tovărășește, și
tot ca niște lepădături cu
nume la fel de imposibile.
Se rugau în vreme ce,
aidoma ca în cazul primului,
îl blestemau în gând să
plece dracului din partid. Și
să își ia și eșecul de
consoartă cu el.

E drept, acum 25 de
ani, Ceaușescu a avut
neinspirația să plece în Iran;
ăstălalt a venit din Emirate,
iar istoria nu s-a mai repetat.
Adică, el a rămas. Iar acum
strigă că nu mai vrea să fie
asociat… comuniștilor
(poate îl aude fratele „Li”!),
dar oare cine jubila la sin-
drofia-odă de pe marea
arenă a „socialiștilor”? Și,
pentru că nu este un comu-

nist, l-a dat înfierat și dat
afară pe Vanghelie. Că e
mai negricios și din sectorul
cinci, nu?! Numai că nea
Marian, doar dacă rupe
bilete pentru un „vanghe-
lion” și a și strâns de un par-
tid!

A urmat Mircea
Geoană! Să nu se piardă
obiceiul de partid! Așa că,
dacă data trecută a fost sus-
pendat că… a țopăit înainte
de vreme, pentru el și Mi-
haela lui, nu pentru partid,
acum, deși nu a mai candi-
dat, a fost exclus. De data
asta pentru că a sărit, nu
pentru el și Mihaela, ci să-i
facă în ciudă lui Victoraș.
Care nu numai că nu apucat
să sară măcar o dată în sus

de bucurie, dar nici măcar a
atins perna învingătorului de
o noapte. Să doarmă și el,
cu Daciana lui (marea
dragoste… vieneză), som-
nul… învinșilor.

Despre cel de al
treilea… Ăla a fost exclus,
chiar ca ștevia, doar să pară
balotul mai mare…

Așa că, „judecata
partidului” a fost mai mult o
vendetă. Și nu o analiză
urmată de punerea la punct
a filialelor „ineficiente”. Pen-
tru că organizațiile locale
puteau fi sancționate doar în
cazul unui eventual eșec în
turul I. În turul al doilea, cum
Victoraș nu a luat nici măcar
peste scorul filialelor din
turul I, e clar că vina a fost
doar a lui! Dar el nu poate
să plece. Să „se demită”! Nu
pentru că nu s-ar cădea.
Dar nu poate. Nu are dezle-
gare, căci PSD-ul nu este
încă fărâmițe! Nu-i așa,
Victoraș?!

●

Johannis şi sistemul ticăloşit…Johannis şi sistemul ticăloşit…

Grid
Modorcea

NN-au trecut decât
câteva zile de la alegerea lui
Klaus Johannis în funcţia de
nou preşedinte al României, că
au şi apărut adevărate anchete
despre implicarea lui în afaceri
murdare, despre alegerea lui în
condiţii ilegale, culminând cu
procesul incompatibilităţii,
fiindcă aşa e la noi, trebuie
murdărit tot ce e nou, tot ce are
ambiţia de a face curat. De ce
nu au apărut aceste materiale
înainte de a fi ales? De ce
“capetele limpezi” nu au se-
sizat la vreme răul? De ce pro-
cesul incompatibilităţii nu s-a
judecat înainte de alegeri?
Acum omul e ales de milioane
de oameni, ce se va întâmpla
dacă se dă un verdict corect,
nu lucrat, adică se spune
adevărul, că Johannis a candi-
dat ilegal, în condiţii de incom-
patibilitate? Se suspendă
votul? Se fac noi alegeri? Mai
e cinstit un astfel de proces,
când asupra verdictului apasă
votul a milioane de oameni,
plus recunoaşterea
internaţională a alesului?

Sigur, România abia a
scăpat de un preşedinte care a
funcţionat timp de doi ani cu o
tinichea legată de coadă, pe
care scria “suspendat şi
demis”, ce mai contează acum
că va funcţiona cu un
preşedinte “incompatibil”, nu?
Ce se aşteaptă? De ce se tot
amână o decizie importantă, ca
să vedem ce spun şi alde
Putin, madam Merkel sau
Obama? România tot e
condusă din afară, de ani de
zile, acum e şi mai evident ce
se va întâmpla cu un neamţ în
moţul ei!

De ce oare nu pot fi şi
la noi lucrurile curate? De ce
mereu apare câte o strâmbă
care e pe post de ţânţar ce se
face armăsar?! De ce PNL a
propus un candidat care e cu
musca pe căciulă? Şi de ce Jo-
hannis nu şi-a dat la timp
căciula jos, de ce a indus în
eroare milioane de oameni? Iar
ne facem de râs, iar au ales
românii un om care nu e în
regulă!? Iar se aude rânjeala
lui Hâhâilă din coteţ? Vream să
scăpăm de mizerii, de ticăloşi,
dar nu ne lasă trecutul, mereu
jivinele îşi arată colţii! Şi cu po-
litica românii nu vor fi niciodată
în regulă, fiindcă România
creşte strâmb, după eveni-
mentele din decembrie 1989 a
ţinut-o numai în compromisuri,
a scăldat-o, a votat dreapta,
dar a condus stânga. Totul a
fost sucit şi răsucit. Alegerea lui
Johannis se identifică, de fapt,
cu un nou moment

revoluţionar, cu o punte făcută
spre idealul tinerilor căzuţi pe
baricade în 1989. Johannis a
fost doar un pretext pentru o
nouă revoluţie, pentru o re-
memorare vie, tot pe baricade
stradale, a ceea ce s-a întâm-
plat atunci, la căderea comu-
nismului românesc.

Dovadă că toate
mesajele către Johannis au un
singur punct comun: să
renunţe la regimul ticăloşit,
marca Iliescu-Băsescu! Da,
dar numirile pe care Johannis
le face stârnesc deja stupoare,
fiindcă el îşi numeşte oameni
aparţinând sistemului ticăloşit.
Şi am arătat că aceasta este
capcana în care va cădea, de
fapt, vor cădea din nou românii
care nu au înţeles până acum
că şi Johannis este un produs
al acestui sistem ticăloşit şi că,
dacă rămâne în sfera lui, nu
are nici o şansă, e obligat să
colaboreze cu oameni
compromişi, de tip Mihalache,
ales deja consilier şef! Dacă
rămâne în sfera sistemului
ticăloşit, el nu va face o mare
aeriseală în politica României,
ci compromisuri, variante la
ticăloşenii!

Şansa lui este să ia
oameni din diaspora, din cei
care au aprins scânteia revoltei
din preajma lui 16 noiembrie,
oameni noi, necompromişi,
neticăloşiţi. E o şansa uriaşă,
fiindcă acolo, la cozile
umilinţei, se află cei mai buni
dintre români, cei mai valoroşi
intelectuali şi muncitori, medicii
cei mai buni, profesorii şi
savanţii cei mai buni,
meseriaşii cei mai buni. Sunt
trei milioane de români care şi-
au căutat cu mult curaj re-
alizarea în afară, obligaţi să-şi
părăsească o ţară infestată de
microbii ticăloşeniei.

Va putea să facă Jo-
hannis această aerisire
adevărată? Sau va trebui să
dea obolul lui alde Blaga et co?
Şacali ca Antonescu, Orban,
Videanu etc. aşteaptă să-şi
primească ploconul pentru vic-
toria la care ei cred că şi-au
julit coatele. Dar nu au nici un
merit. Adică au un merit, că
maşinăria ticăloşită pe care au
creat-o, i-a constrâns pe cei
mai buni români să plece, să-
şi abandoneze ţara, să ajungă
la alţi stăpâni! Dacă Johannis
nu va putea să facă această
mare aerisire, demn ar fi să-şi
dea cât mai repede demisia şi
să anunţe de ce o face. Prob-
lema este, înţelege el unde se
află, înţelege el această
cumpănă a sacrificiului?
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Andreea
Arsene

SS-au scris multe arti-
cole și cărți pro și contra
naționalismului, însă marea
problemă a națiunilor lumii este
sacrificarea propriei identități
naționale și culturale în numele
globalizării. 

Naționalismul este
adesea confundat cu fascis-
mul, cu nazismul și privit ca o
manifestare a extremismului
agresiv. Dar, naționalismul, ca
și celălalte ideologii politice, a
apărut în sec XIX, având o
mare popularitate, deoarece,
ca ideologie, pleda în favoarea
unirii formațiunilor statale într-
un mega-stat unitar. Este de
notorietate faptul că principiile
sănătoase ale naționalismului
au fost la baza unificării unor
state europene precum Ger-
mania, Principatele Române,
Italia.

După Unirea de la
1918, până la instaurarea
regimului comunist, România a
aplicat sistemul de valori bazat
pe tradițile culturale și spiri-
tuale românești. Dacă în timpul
monarhiei, partidele politice
care s-au succedat la gu-
vernare – liberalii, conserva-
torii, legionarii – se distingeau
ca grupări politice prin spectrul
ideologic, cu siguranță că
aceste partide aveau în comun
nuanța puternic naționalistă.
Apartenenții acestor partide
politice formau elita
intelectuală a țării, care avea
să fie îngropată la Canalul
Dunăre-Marea Neagră și în
sinistrele închisori ale comu-
nismului. Diabolicul regim co-
munist a dezrădăcinat
românitatea, dar, ca o ironie a
sorții, comunismul este acum
regretat în proporție de 50 la
sută din populația țării noastre,
iar naționalismul aproape total
blamat și considerat periculos.
Românii trăiesc intens nostal-
gia comunismului. Este trist,
dar propaganda celor cinci
decenii de dictatură a îndoctri-
nat puternic masele, le-a impri-
mat obsesiv ideea de egalitate,
pentru că, în fapt, niciodată nu
s-a reușit implementarea utopi-
cei ideologii.

Nostalgici cu fața
întoarsă mereu spre trecutul
acelor ani de tristă amintire, ca
și când le-ar fi mers mai bine ,
fără interes pentru prezentul și
viitorul dezastruos, nesocotind
că cei 25 de ani de democrație
catastrofală a fost opera
moștenitorilor lui Ceaușescu.
Aviz nostalgicilor care refuză
să gândească…! De fapt, așa
i-a indus comunismul: să
muncească și să nu
gândească. Pe majoritatea îi
auzi spunând: „Ceaușescu a
făcut… a dres… a construit…”
Cine l-a văzut vreodată pe
țiganul tătar ( Ceaușoglu) con-
struind vreun bloc, vreo
stradă…? Cizmarul analfabet
nu era capabil să lipească o
pingea la încălțări, meserie
care-i asigura leafa în timpul
pribegiei de copil prin capitală.
Tot ce s-a construit în timpul
comunismului a fost prin

munca și truda românilor, și nu
a lui Ceaușescu, despotul care
doar poruncea și osândea.
Poporul l-a reabilitat, l-a scuzat
pentru foamea și frigul îndurat,
doar ne-a plătit datoriile, nu…?
Poporul trebuia să rabde și să
sufere ca să fie rambursată da-
toria … nu erau bani destui, se
justifica… Dar fuseseră de
fapt, doar că cizmarul a în-
gropat patru miliarde de dolari
în mastodontul blestemat
numit ironic „Casa Poporului”.
Doar și cu acele miliarde de
dolari irosite pe o clădire în
care acum se lăfăiesc urmașii
lui îmbuibați care l-au sacrificat
pe altarul idealurilor nobile ale
socialismului, cârmaciul para-
noic ar fi putut acoperi nece-
sarul de alimente al unei
populației înfometate, dar ce îi
păsa lui de idioți? 

El dorea să-și pună
amprenta megalomană defini-
tiv în istorie. Mă dezgustă
comparația lui cu Mareșalul
Antonescu, este o blasfemie,
ca și când l-ai compara pe Iuda
cu Iisus…

În schimb, Ion An-
tonescu , cel numit „Micul
Napoleon”, a fost admirat chiar
și de către tiranul satanic
Stalin, care l-a ținut captiv mo-
mindu-l cu propunerea de a-l
numi șeful partidului comunist
din România în schimbul
obedinței. Credea el că An-
tonescu s-ar fi lăsat corupt
făcând compromisul
sovietizării prin putere? Nicide-
cum, Antonescu a rămas fidel
principiilor sale morale. Stalin
a văzut în persoana
Mareșalului genialitatea lui
Napoleon Bonaparte atunci
când, la 22 iunie 1941, a avut
îndrăzneala să-l infrunte or-
donând trecerea Prutului ca să
recupereze Basarabia. An-
tonescu a fost o ilustră person-
alitatea istorică de talia marilor
domnitori ai neamului nostru.
Este nedreaptă și dureroasă
discreditarea lui pe consider-
entul crimelor de război, o
minciună proferată și…
îngurgitată. Nu există puncte
comune care să îi apropie pe
Antonescu și Ceaușescu. Nu
odioșii comuniști l-au con-
damnat la moarte pe Mareșal?
Românii nu își imaginează
cum ar fi arătat România astăzi
cu orânduirea de dinaintea
înstalării ciumei comuniste, nu
se gândesc cum ar fi săltat
Monarhia țara în rândul țărilor
civilizate precum Anglia,
Norvegia, Suedia, Belgia,
Olanda, Danemarca unde
există monarhie. Nu vor să ac-
cepte că perioada celor 50 de
ani de comunism, plus
reminisciența celor 25 de ani
postdecembriști, au tras
România în jos, pe aceiași
treaptă cu țările înapoiate de la
marginea lumii a treia.
Ceaușescu a fost iertat pentru
distrugerea României în prima
etapă, a doua etapă de dis-
trugere săvârșind-o Ilieștii,
Constantineștii, Năstașii,
Băseștii, Ponții…

Băsescu, în campania
electorală din 2004, a avut un
moment de sinceritate la o
confruntare televizată cu

Adrian Năstase, făcând
afirmația: „Oare ce blestem o fi
pe poporul ăsta, să fie nevoit
să aleagă între doi foști
comuniști?” Chiar așa, dar cu
o rectificare: Oare cât de cre-
tini și orbi pot fi românii ăștia
care își distrug viitorul lor, dar
și pe cel al urmașilor, dând
votul foștilor lachei ai lui
Ceaușescu? Este exasperant
cum televiziunile mogulilor
îmbogățiți din conturile secrete
ale împușcatului, dezbat ob-
sesiv subiectul comunismului
ceaușist. Din negura comunis-
mului apar fel și fel de person-
aje care au profitat din plin de
oportunități în schimbul servil-
ismului față de regim, relatând
povești nostagice despre cât
de bine se trăia atunci… Și,
astfel, România doar
regresează, pentru că o
populație îmbolnăvită și
bântuită de fantomele comu-
nismului nu reușește să se
trezească din starea de
latență.

Cloaca politică penală
pregătește campaniile elec-
torale pentru tovarășii aleși și
realeși, dar, după sondaje, în
topul preferințelor sunt
aceleași și aceleași lichele:
profitorii! Nimic nou sub soare,
românii îi vor vota și revota nu
din lipsă de alternativă, ci pen-
tru că sunt manipulați peste
măsură, și, culmea, tot ei se
declară nemulțumiți de situația
socială. Vocile militanților
naționaliști n-au răzbătut pe la
urechile lor asurzite de
nepăsare. Dacă în țărișoara
noastră s-ar fi dat semnături
pentru înființarea Partidului
Naționalist, format din foști
oponeți ai comunismului, oa-
meni luminați, incoruptibili,
credincioși, patrioți
tradiționaliști, care să fi avut
posibilitatea accederii la vârful
puterii în interesul exclusiv al
populației, s-ar fi schimbat
starea de lucruri, însă, cum nu
poți face bine cu de-a sila,
deznodământul va fi mai nefast
decât s-ar putea prevede.

Am urmărit cu atenție
diferitele opinii despre
naționalism; cele care sunt
împotrivă, poartă pecetea pro-
motorilor globalizării. Filo-
sioniștii atacă dur
naționalismul și naționaliștii.
Acesta a fost și motivul pentru
care am decis să scriu acest
articol după mulțimea de
amenințări primite în spațiul
digital privat, din partea
reprezentaților ONG-urilor care
apără drepturile țiganilor... (și
nu „romilor”, așa cum au
consfințit tovarășii alogeni
Ivanovici, alias Ion Iliescu, și
Neulander, alias Petre Roman,
să-i boteze, asă-i
numească...). N-am nimic îm-
potriva țiganilor care au ales să
fie români și să respecte
tradițile și legile românești.
Cine ar avea ceva împotriva
culorii pielii unui om , dacă
acesta, prin comportamentul
său antisocial și delicvențial,
nu ar deranja cetățenii de bună
credință? De la marșurile pen-
tru autonomie ale maghiarilor,
profanarea monumetelor is-
torice, mesajele cu tentă

xenofobă lăsate pe clădiri,
organizațiile paramilitare
pregătite în Ungaria pentru un
eventual atac îndreptat îm-
potriva populației românești
din Transilvania și până la
actele de violență ale țiganilor
soldate nu doar cu jefuirea, ci
și cu uciderea cetățenilor
pașnici, am urmărit într-o zi la
televizor o știre despre
uciderea unui sportiv de
performanță din Slatina, autorii
țigani făcându-se dispăruți…
Reporterul de teren care relata
isprava, a făcut o afirmație vol-
untar mincinoasă folosind
condiționalul: „…dacă autorul
crimei va fi găsit vinovat…”,
dar cum se poate spune pee
crane o asemenea aberație
când probele care îâi încrim-
inau pe țigani erau evidente ?
De aici se deduce că
slugărnicia oamenilor presei
nu are limite. Eu sunt
naționalistă , nu sunt nazistă,
pentru numele lui Dumnezeu!
Nu mă obligați să aprob faptele
țiganilor care mă agresează pe
stradă și în spațiul virtual cu in-
sulte și amenințări!

Este o batjocură fără
precedent ca o minoritate
etnică necivilizată, incultă,
parazitară, asistată, să
amenințe cultura, demnitatea
și siguranța unui neam lăsat de
Dumnezeu între granițele
aceluiași tărâm de mii de ani.
Nu le-a interzis nimeni țiganilor
să nu-și păstreze tradițiile, dar
să nu îndrăznească să le
înlocuiască pe ale noastre cu
ale lor, manelizându-ne,
țigănizîându-ne. În acest an s-
a ajuns la apogeul batjocoririi
culturii românești prin plasarea
în unul dintre cele mai sacre
sanctuare ale românității,
„MUZEUL ȚĂRANULUI
ROMÂN” a unor portrete de
maneliști, de caricature… De
către cine a fost permisă
această blasfemie și defăimare
tocmai într-un spațiu dedicat
perenității românești?
Răspunsul ar fi: de către
aceiași fățarnici trădători care
au făcut posibilă numirea unui
ministru maghiar la cultură și
culte, ungur care s-a interesat
doar să agite spiritele în rândul
iredentiștilor obsedați de au-
tonomie teritorială. Există sute
de ONG-uri antiromânești în
țară, care, sub masca pro-
gramelor de incluziune socială
a țiganilorâ, urmăresc destabi-
lizarea unității românești…

Am asistat personal la
desfințarea și îngroparea mai
multor organizații care apărau
drepturile românilor. Un cama-
rad din breasla naționalistă a
fost închis și torturat pentru cu-
rajul de a fi spus adevărul.
Cum este posibil ca, în plină
democrație, să li se aplice tor-
tura psihică și fizică unior astfel
de idealiști pentru adevăr?
Este posibil fiindcă bestiile
reminisciente ale bolșevismului
determină românii să se mobi-
lizeze împotriva nedreptăților.
Ne-am săturat să tot fim
batjocoriți și umiliți în propria
țară. Acuzațiile de rasism și
intoleranță nu mai țin loc de
justificări atunci când țiganii
omniprezenți și sfidători au de-

venit un real și previzibil peri-
col. Merg în haite pe străzi și în
localuri și agresează oamenii
care evită măcar să-i privească
de frică. Nu-i vina țiganului că
s-a născut țigan, sau a
românului că s-a născut
român, dar faptul că țiganii
formează majoritatea
infracțională din România, și și
mai grav, că au distrus imag-
inea României peste graniță,
este o realitate zguduitoare.
De ce suntem otrăviți zilnic prin
mass-media cu emisuni și
filme care promovează obsesiv
tradițiile de șatră și mahalagis-
mul, iar singurul post cultural
de televiziune a fost desființat?

De ce românii pașnici
și serioși sunt etichetați în
afara țării drept țigani de către
italieni, francezi, nemți
ș.a.m.d., când responsabili-
tatea fărădelegilor revine
grupurile de crimă și cerșetorie
organizate țigănește? Nouă,
românilor majoritario, cine ne
va lua apărarea dacă nu o vom
face noi înșine? Cum să
renunțăm la lupta noastră de a
rezista, de a nu fi asimilați de
către o populație minoritară?

Mul t icu l tura l ismul ,
acest cancer al globalizării, va
distruge unitatea noastră
culturală și știm foarte bine că
în spatele acestor politici sub-
versive se află diabolica mafie
khazaro-sionistă. Cât despre
jocul „curat murder” al U.E. cu
privire la politica de integrare a
țiganilor, nu încape nici o
îndoială că aceștia au interesul
să fim asociați cu țiganii, așa
cum, de altfel, unii șefi din con-
siliu, la unele dezbateri, au
făcut greșeala voluntară să
confunde limba română cu
limba romani? Oare acești oa-
meni instruiți nu au un minim
de cunoștințe istorice despre
fiecare dintre statele
comunității europene? Este
praf cu care se aruncă în ochii
proștilor. Nu este, oare, politica
aceleiași caracatițe sioniste
care a lucrat atâta timp să
distrugă România? 

Această politică
perfidă a colonizatorilor ne-a
confiscat drepturile cetățenești
și ne-a înrobit finaciar, însă tot
ei, strategii antiromânismului,
știu că românii au o conștiință
colectivă latent, care, la un mo-
ment dat, o să se deștepte.
Atunci se vor învăța minte că
acest neam cotropit și jefuit de
mii de ani nu avea cum să
reziste în istorie decât printr-un
legământ ancestral, spiritual,
de conștiință colectivă vie,
imabatabilă în final. Eroii uciși
pentru idealuri curate, cum au
fost Decebal, Mihai Viteazu,
Constantin Brâncoveanu, Ion
Antonescu, Corneliu Zelea Co-
dreanu, Mihai Eminescu,
Țepeș-Vodă există și vor mai
exista chiar dacă nu au ajuns
la un nivel de recunoaștere
totală în spectrul public. 

Așteptarea noastră nu
va fi în zadar…

●



4 Tichia de politician

Agresarea românilor prin agresarea sensurilor politiceAgresarea românilor prin agresarea sensurilor politice

Corneliu
Leu

DDupă război, când
știm de multă vreme prea
bine cine, ce si cum se arată,
două tabere - pe care, dacă
nu le-ai văzut lipind afișele re-
spective, nu le-ai demarcat și
nu le-ai putut distinge prea de
bine în omogenizarea
ticăloșită a nereușitei noastre
clase politice - se definesc,
culmea, abia acum, prin gura
foarte mare cu care
clamează. Demască de
mama focului, fie acuzându-i
pe unii care nu au organizat
bine alegerile din străinătate,
dar nedând nici o atenție la
mult mai gravele defecțiuni
morale din țară, fie
acuzându-i pe alții care,
chipurile, au manipulat
nemulțumirile cu străinătatea
pentru a schimba votul, dar
nedându-și seama că le fac
acestora un compliment
acordându-le mult mai multă
influență electorală decât,
chiar și prin primul tur, s-au
dovedit a avea. Și se-
mpipotează clamând aseme-
nea prostioare fie dorind, fie
fără să-și dea seama că
deturnează de la adevărul
despre sensul politic al lu-
crurilor. Sens pe care elec-
toratul l-a dat prin proprie
voință, lucru pe care nu sunt
în stare să-l vadă. Și, mai
ales, să vadă partea încura-
jatoare, pozitivă, a unei
asemenea resuscitări la re-
sponsabilitatea civică, sau,
măcar, la voința multor
alegători, mai ales tineri, de a
nu se mai lăsa manipulați. 

Ceea ce este, în
fond, o promisiune spre
această responsabilitate
civică pe care o vom dobândi
măcar prin generația care
debutează electoral.

Și, dacă agresarea
celor două substantive, de-
spre sensurile cărora mi-am
propus să mă ocup, se
explică încercând asupra lor
o anume hermeneutică, agre-
sarea sensurilor pe care le-a
căpătat votul de acum al
românilor nu se rezolvă prin
explicații, ci prin măsuri de
ecarisaj politic. Am abordat în
articolele trecute doi termeni
ale căror sensuri lexicale par
foarte diferite: negocierea –
termen mai amplu, pre-
supunând chiar existența
unor tehnici și a unor cursuri
de negociere – aproape
sinonimă fie cu „tocmeală",
fie cu „tratative", însemnând
acțiunea de a discuta un preț
de negoț sau a trata căutând
un numitor comun ori un
compromis convenabil mai
multor tabere, în vreme ce
derogarea, însemnând
excepția de la prevederile
unui act normativ, se referă la
favoarea suspendării unei
obligații legislative, statutare,
sau de cutumă. Dar, demon-
stram eu, oricât de diferite ar
fi ele, supuse agresiunii unor
manevre politice de proastă
sau rău intenționată calitate,
în realismul lucid al opiniei
publice ajung să capete
aceleași virtuți de alarmare:
„Ni se pregătește ceva!" –
„Ăștia negociază... Desigur,
în interesul lor și împotriva
celui al nostru"... „Ăștia au dat
o derogare... Bine-nțeles că-n
interesul lor și nu în interesul
nostru!" - Și, tot așa, într-o
suită de raționamente sau
intuiții în care tot mai mult se
precizează acel Ăștia, ca o
entitate contrară Nouă, cei
cărora ni se pregătește ceva
și trebuie să ne luăm mi-
jloacele de precauție. 

O entitate atât de
contrară încât, până la urmă
devine chiar dușmănoasă,

amenințîndu-ne și obligându-
ne să ne mobilizăm. Cum, de
fapt, câteva milioane în plus
față de electoratul obișnuit la
alegeri, s-au și mobilizat la 16
noiembrie, aducând o
răsturnare substanțială pe ul-
timele sute de metri.

Optimist și cu
înclinații de om încrezător în
capacitatea de decizie
socială a opiniei publice -
care-și poate amâna reacția,
dar nu poate, până la urmă,
să nu plătească cu aceeași
monedă respingerea ide-
alurilor sau intereselor în vir-
tutea cărora se afirmă - eu
sunt convins de o reacție
firească și pledez pentru mo-
tivele ei fie spontane fie prin
acumulare în timp, consid-
erând încă un act de superfi-
cialitate și de incompetență,
dacă nu chiar de rea credință
din partea celor care pretind
că toți acești oameni au fost
manipulați... Că a existat o
inteligență a promptitudiini,
fie ea și malefică, în a încerca
să confiște această
nemulțumire și a dori să o
manipuleze, asta e credibil. 
Dar a insinua că electoratul
care a provocat schimbarea,
în majoritate tineret cu
substanțiale trepte de studii,
a fost o simplă turmă mânată
de niște răuvoitori, asta e fie
inconștiență și nepricepere
politică ce se pedepsește,
cum s-a văzut, de la sine, fie
rea credință politică, ce nu
trebuie iertată în nici un fel,
până la excluderea din viața
socială. 

Pentru că, tocmai
printr-o asemenea afirma-
ție, politicienii respectivi
dovedesc faptul că nu doresc
să lase a se pune degetul pe
rană și, la modul conștient, a
se eradica rapid ceea ce so-
ciatea ar elimina mai încet și
cu mai multe convulsii. Pen-

tru că, într-un mod dușmănos
față de cei pe care ar trebui
să-i reprezinte, ei
demonstrează prin asta că
nu-i interesează decât
păstrarea propriilor privilegii
pe care, ca o ocultă suveică
și le-au tot insinuat având
pretenția ca noi să credem că
așa arată democrația, să-i
suportăm și, dacă se poate,
chiar să le mulțumim pentru
incompetența și modul corupt
în care ne guvernează.

Asta este aroganța
despre care toată lumea
vorbește astăzi ca despre un
act intuit, dar nu prea bine
configurat pentru percepția
socială. În asta constă fața ei
hâdă, amintind că prin
aroganță se caracterizează
birocrația dictatorială. Față
care nu-și schimbă nici ex-
presia nici intenția, indiferent
de vârsta miniștrilor de care
domnul Ponta a făcut mai
mult caz decât despre orice
aspect de fond sau de
competență. Dar nici de
celălalt procuror de pe
eșichierul nostru politc,
doamna Monica Macovei, nu
mi-e rușine de vreme ce an-
chetele acestei săptămâni
sunt ocupate exact cu
colegele lor de breaslă mai
tinere.

Om bătrân, sperând
și crezând în revirimentul pe
care, iată, l-a și demonstrat
că-l poate aduce electoratul
tânăr, pot eu crede în false
argumente de tinerețe cu
care se fardează necinstea și
oportunismul politic? O soci-
etate este compactă în culti-
varea valorilor ei și, nici pe
mine, nici pe cei de altă
vârstă decât mine, nici pe
copiii noștri și nici măcar pe
urmașii lor, nu-i încălzește cu
nimic faptul că România are
corupți tineri, birocrați tineri,
carieriști politici duplicitari

tineri, demagogi tineri,
oportuniști tineri... și lista
poate continua încă mult,
până la pușcăriașii tineri care
se aleg dintre aceștia.

Ne convingem acum
că asta a fost praf în ochi din
partea actualei guvernări. Și
că, în lipsa unui ideal politic
adevărat, încă mai există
neobrăzarea de a ne fi arun-
cat în continuare, încă se
sfidează, exact cu aroganța
pentru care s-a plătit o parte
din preț, cei responsabili ne
având încă bunul simț de a-și
pune cenușă-n cap, ci
căutând explicații precum
cele pe care le-am pomenit la
începutul acestor rânduri.

Iar glasul din interior
care vine să spună un
asemenea adevăr, glas tânăr,
ca și al lor, e amenințat cu
aceeași sancțiune statutară
precum, știm noi prea bine, în
statutul cărui partid a existat.

Nu vreau să fiu
esopic, așa că mă refer con-
cret la declarația rostită și,
mai ales susținută cu
frumoasă demnintate de
domnul Robert Negoiță care,
convins că, într-un fel sau
altul, coaliția de astăzi tot va
ieși de la guvernare, atrage
partidului său atenția în mod
responsabil că, astăzi, poate
să o facă bărbătește și cu
fruntea sus, în vreme ce altă
dată ar putea fi vorba de
coada-ntre picioare.

Ceea ce mă obligă să
uit de obsesisa cu „jos guver-
nul!" pe care o are și a tot
avut-o românul în acest sfert
de veac, tocmai ca să spun
cu bucurie și admirație:

Jos pălăria!

●

ADEC solicită Primului Ministru demiterea prefectului de Covasna!ADEC solicită Primului Ministru demiterea prefectului de Covasna!

ADEC solicită
Primului Ministru Victor
Ponta demiterea imediată a
prefectului județului Cov-
asna, domnul Marius
Popica, pentru refuzul aces-
tuia de a aplica prevederile
legale în vigoare și de a
veghea la respectarea
Constituției României.

ADEC aduce la
cunoștința Primului Ministru
faptul că printre deja nu-
meroasele cazuri în care
prefectul Marius Popica
refuză să acționeze legal
pentru apărarea legilor și a
Constituției României se
numără:

- cazul Hotărârii nr.
74/2014 emisă în luna mar-
tie a.c. de Consiliul Local
Sfântu Gheorghe prin care
Primăria Sfântu Gheorghe a
alocat cheltuirea ilegală a
sumei de 95.000 lei. Prefec-
tul Marius Popica a solicitat

în luna mai a.c. Consiliului
Local revocarea hotărârii,
confirmând astfel alocarea
ilegală a sumelor din fonduri
publice, însă până în
prezent a refuzat să de-
mareze provedurile legale
pentru anularea acestei
hotărâri și deci să blocheze
cheltuirea acestor fonduri în
mod ilegal;

- cazul steagului se-
cuiesc arborat în continuare
pe sediul Consiliului
Județean Covasna, în ciuda
faptului că în acest caz
există încă din data de 14
aprilie 2014 o sentință
definitivă și irevocabilă
favorabilă Prefecturii Cov-
asna care îl obligă pe
Președintele Consiliului
Județean Covasna să
îndepărteze acest steag de
pe sediul CJ Covasna. Deși
este obligat de lege să se-
sizeze instanța pentru 
a solicita amendarea

Președintelui CJ Covasna
pentru neexecutarea unei
sentințe judecătorești, pre-
fectul Marius Popica refuză
în mod ostentativ și repetat
să facă acest lucru;

- cazul steagurilor
secuiești rearborate în mod
ilegal la Târgu Secuiesc în
luna iulie a.c. Deși într-o
primă fază a afirmat că a at-
acat în contencios arbo-
rarea steagurilor, până în
data de 17 noiembrie 2014
prefectul Marius Popica nu
a demarat procedurile
legale pentru amendarea
primarului din Târgu Secui-
esc, în cauză existând deja
o sentință definitivă și
irevocabilă care îl obligă pe
primarul din Târgu Secuiesc
să îndepărteze steagul se-
cuiesc arborat pe domeniul
public al municipiului Târgu
Secuiesc;

- cazul steagului
județului Covasna, similar

steagului secuiesc, anulat
definitiv și irevocabil încă
din data de 19 iunie 2013. În
ciuda faptului că arborarea
lui nu mai are un temei legal
de mai bine de un an, pre-
fectul Marius Popica
tolerează arborarea acestui
steag în sala de ședințe a
Prefecturii Covasna, sală
comună cu cea a Consiliului
Județean Covasna. În loc
să demareze procedurile
legale pentru ca legea să fie
respectată în acest caz,
prefectul Marius Popica
tolerează o situația ilegală.

Dan Tanasă,
președinte ADEC: ”Prefectul
Marius Popica nu poate fi
bănuit de incompetență în
toate aceste cazuri, ca de
altfel în foarte multe alte
cazuri. Prefectul Marius
Popica este pur și simplu
complicele celor care
sfidează legile și Constituția
României și mai nou și

sentințele definitive și irevo-
cabile. Prefectul Marius
Popica a dovedit deja că nu
este garantul respectării
legilor și a Constituției ci
este garantul complicității cu
cei care încalcă legea. Ati-
tudinea și modul în care
acționează prefectul Marius
Popica sunt incalificabile, se
comportă de parcă ar fi
membru UDMR. Este ridi-
col.”

ADEC îi solicită Pre-
mierului Victor Ponta să
pună capăt ilegalităților, să
dovedească opiniei publice
faptul că județul Covasna
mai aparține încă României
și să numească un alt
reprezentant al Guvernului
în județul Covasna.

Asociația Civică pentru
Demnitate în Europa



Ghimpele Națiunii

Duminica; o dată la cinci ani…Duminica; o dată la cinci ani…

Cezar 
A. Mihalache

DDacă ieșea Ponta
președinte, nici nu mai ple-
cau din Parlament! Acolo
stăteau, legați de scaune,
ca trenul de șine, să fie sig-
uri că „Primul” va fi devenit
președinte în prima
secundă după expirarea
mandatului marinarului. Dar,
dacă tot nu a ieșit Victoraș
în fruntea țării (și ce s-a mai
zbătut Oprescu să nu fie
gata lucrările la Arc și pe
bulevard, să poată justifica
mutarea paradei de 1 De-
cembrie, defilare care ar fi
trebuit să reprezinte prima
mare paradă roșie a pa-
parudelor statului acaparat
pe sub terasa Casei Aleșilor,
nu „a poporului”!), ci s-a um-
flat pe post de cucui al stat-
ului în stat la care trudeau,
ca de la baron la baron, ce
rost ar mai fi avut să-și
piardă ziua de duminică prin
Parlament?! Mai ales că nu
îi interesa de fel că du-
minica învestiturii se
potrivea în 21 Decembrie!
Și ar fi trebuit să fie oricum
la „serviciu”, măcar din re-
spect față de memoria
acelora pe a căror jertfă și-
au tolănit ei ciolanele în
cârca neamului! Șefi celor
două camere nu au vrut să

vină într-o zi de duminica la
„lucru” și gata! Mai ales că
„festiva” în memoria morților
Revoluției se rezolva mai
simplu. Că nu ies eroi de
sub lespezi să vină să le
ceară „aleșilor” socoteală
pentru fariseismul acelora
care, pe 21 Decembrie, nu
mai consemnează de mulți
ani nici măcar o ședință

omagială…
Ar fi dat ei o dero-

grare, să se facă treaba în-
vestirii în timpul săptămânii.
Eventual în aceași zi cu
„solemnitatea” de câteva
minute în „memoria”
jertfiților Revoluției. Să nu
vină dară nici măcar două
zile legate (nici măcar ca
zile „de lucru”!) la treabă. 

Dar nu au avut put-
ere.

Așa că, într-o
chestiune de maximă
importanță pentru țară, să
vină ori nu la serviciu du-
minica, evident într-o
anumită Duminică, (noi am
zice să nu mai vină deloc!),
au găsit potrivit să trimită
bilețele pentru o eventuală
derogare a zilei de învestire
a președintelui Klaus Iohan-

nis chiar Curții
Constituționale! Poate
primeau de acolo dezlegare
pentru consemnarea
ședinței de învestire în tim-
pul săptămânii! Înainte ori
chiar după expirarea man-
datului actualului șef al stat-
ului…

De fapt, era vorba
de un șiretlic prin care
mâzga roșie să dea impre-
sia că mai are un (ultim) cu-

vânt de spus în ultima clipă
de mandat a lui Traian
Băsescu. Pentru că, o
învestitură înainte de
încheierea mandatului
președintelui în exercițiu ar
fi impus o demisie simbolică
a acestuia. Și ce s-ar mai fi
lăudat posterității țațele pon-
taniene cum au reușit ele
să-l „demită” pe Traian

Băsescu. Să demonstreze
națiunii că și-au ținut promi-
siunea față de electoratul la
care încă se mai raportează
(dar pe care, în mod real, l-
au pierdut încă din Marțea
Neagră!). Și nu s-ar fi dat
înapoi nici de la o învestire
a lui Klaus Iohannis după
expirarea mandatului! Căci,
țara nu ar fi putut rămâne
câteva ore fără președinte,
așa că s-ar fi putut înregis-

tra lăcătușul șef al Camerei
Deputaților cu un spor de
președinte interimar. Tot
pentru posteritate!

Cu o țară privind
spre ei, cu o Diaspora
așteptând momentul de în-
vestire al noului președint,
pentru care au votat masiv,
șefii celor două camere au
sfidat milioane de români și
au încercat să-și trântească
bufonăria roșie în albia
firească a cursului istoric.
Ce dacă au reușit cei din Di-
aspora să despartă „apele”
roșii?! Ultimul cuvânt, chiar
și formal, să-l aibă tot pela-
gra…

Dar nu l-au mai
avut! Nu pentru că le-ar fi
venit mintea la cap aleșilor.
Și nici de teamă că, dacă ar
fi marșat cu acest afront
până la capăt, ar fi riscat să-
i radă, nu electoratul lui Io-
hannis, ci însuși votantul
social-democrat. Pur și sim-
plu, Curtea a dat de înțeles
că nu poate renunța la rit-
mul ei. Și s-ar fi ajuns la o
pronunțare a CCR-ului cu
mult după expirarea man-
datului lui Traian Băsescu.

Așa că au renunțat.
La fel ca Victor Ponta, fără
a-și asuma responsabili-
tatea inițierii acestei
inițiative…

●

Taraful penalilor s-a mutat la noua masă!Taraful penalilor s-a mutat la noua masă!

Maria-Diana
Popescu

PPe fondul senti-
mentelor generate de vali-
darea lui Klaus Werner
Iohannis şi de sfîrşitul man-
datului său, cu fusul politic
dereglat şi mîhnit de-a bine-
lea, Preşedintele Traian
Băsescu a nimerit cu pre-
meditare la un restaurant
din capitală, împreună cu
liderii pemepeului, animaţi
de minunata relaţie lucrativă
şi de prestări servicii dintre
aceştia: Elena Udrea, Emil
Boc şi alţi conchistadori.
Între gulerul berii şi
îmbucături au schiţat în se-
cret ţintele pe care le vor
„ataca” în politica
românească viitoare. Din 22
decembrie, Traian Băsescu
se va afla, poate, la fel de
mişcat popular, în fruntea
pemepe şi-i va lua la
dupăcit pe Klaus Iohannis şi
pe Victor Ponta.
Opoziţiunea e singura posi-
bilitate prin care vocea sa
se mai poate face auzită.
Mare dezamăgire! Am
crezut că se va răzgîndi şi
se va retrage la ferma de la
Nana să semene porumb,
cartofi, să crească raţe,
vaci, porci şi găini pentru
familie şi nepoţi. Cu

orătăniile şi culturile agricole
n-ar putea intra niciodată în
conflict de interese, aşa
cum s-a întîmplat cu
cetăţenii.

Dincolo de cortina
foşnitoare a validării lui
Klaus Werner Iohannis în
funcţia de Preşedinte, Fes-
tivalul Naţional al Arestărilor
continuă cu procurorul Alina
Bica (şefa direcţiei guverna-
mentale care anchetează
mafia, crima organizată şi
terorismul, cercetată la rîn-
dul ei pentru corupţie) şi se
va încheia, conform tradiţiei
din Justiţia Română, cu fes-
tivitatea eliberării după pos-
tul de treizeci de zile.
Numărul mafioţilor arestaţi
în ultima perioadă din sînul
Puterii şi al Justiţie impune
măsuri de modernizare a
puşcăriilor, aşa-zisele
personalităţi încarcerate vor
avea nevoie de condiţii spe-
ciale pentru editarea unor
cărţi şi reviste de după
zăbrele. S-a cutremurat
pământul în Vrancea după
arestarea Alinei Bica, iar
momentul încarcerării pre-
ventive a procurorului şef al
DIICOT – un fel de lup
paznic la oi sau o altă
năucitoare palmă dată
imagini României în lume, a
făcut valuri în presa
internaţională. Associated

Press, France Presse, Eu-
ronews, titrează cu litere de-
o şchioapă: „Irony as
organized crime prosecutor
arrested for corruption in
Romania” („Ironie, procuror
pentru combaterea crimei
organizate arestat pentru
corupţie în România”).

Euronews vorbeşte
despre faptul că Justiţia
Română este monitorizată
de la Bruxelles, iar în ultimii
ani condamnările din rîndul
Puterii s-au înmulţit. „Datele
de la Bruxelles arată că
1.007 oameni au fost
condamnaţi pentru corupţie
şi infracţiuni conexe în
România, în 2014, dintre
care 85 din rîndul miniştrilor,
parlamentarilor, primarilor,
judecătorilor şi procurorilor”,
relatează Euronews, am-
intind de faptul că,
preşedintele Klaus Iohannis
a promis sprijin consistent
pentru combaterea
corupţiei. Deocamdată a
fost demarată olimpiada
promisiunilor, avertis-
mentelor de modificare a
legilor, dar şi campania
tămîierii şi linguşirii
Preşedintelui nou ales al
României. Ion Cristoiu scrie
şi are dreptate: „Aţi văzut
cum trec lăutarii de la o
masă la alta? Dacă da,
imaginaţi-vă că aşa s-a pe-

trecut şi cu intelectualii lui
Traian Băsescu. Cât timp
acesta a avut de unde şi
cum să-i plătească au cân-
tat la masa lui”. Vedem cum
taraful de penali şi-a mutat
instrumentele de suflat la
masa unde începe noua pe-
trecere. Unele voci spun că
trebuie să avem răbdare.
Însă răbdarea românilor s-a
epuizat în maratonul loboto-
mizant al celor 25 de ani de
experiment capitalist, risipi-
tor de economii, de  resurse
umane şi de bani. Pînă la
proba contrarie, viaţa
românului după alegeri tot
între semnul exclamării şi
cel al întrebării va rămîne!
Minunile se petrec doar în
poveşti.

Cei care au fost cu
ochii pe ceremonia oficială
de validare a lui Klaus
Werner Iohannis în funcţia
de Preşedinte al României
au observat că, mulţi din cei
aflaţi în spatele său la
eveniment sînt purtători de
dosare penale şi e musai să
fie demişi. Aceiaşi penali şi
aceiaşi fluturi pe falcă,
prezenţi şi acum zece ani la
ungerea lui Băsescu mă în-
grozesc: Blaga, Mihalache,
Săftoiu, Orban, Fluture,
Falcă, Săpunaru, Scripcaru,
Busoi etc. Aceştia au stat
alături de Iohanis la fel cum

în urmă cu zece ani au stat
alături de Traian Băsescu la
validare. Monştrii creaţi de
vechile guvernări au strîns
rîndurile în mod neruşinat în
jurul noului preşedinte.
Ceea ce mă face să cred
că, chiar dacă penalii vor fi
înlăturaţi, sistemul politic va
rămîne acelaşi cîmp septic
care va dezvolta o altă
producţie de ticăloşi şi
corupţi. Aceasta însemnă că
reforma trebuie demarată
mai întîi cu sistemul
„ticăloşit”, citîndu-l pe
Preşedintele României în
exerciţiu. Şi încă un aspect,
deloc de neglijat. Era firesc,
era de aşteptat ca după cer-
emonia de validare în
funcţia de Preşedinte al
României, proaspătul
preşedinte să se îndrepte
nu spre tîrgul de carte de la
Bucureşti, pentru a onora cu
prezenţa sa lansarea unei
banale cărţi a Alinei Mungiu
Pippidi, ci să se îndrepte
acasă, la Sibiu, unde a avut
loc tragicul accident aviatic,
soldat cu opt morţi şi doi
grav răniţi. O baie de
mulţime facilă contra unui
gest de respect pentru cei
căzuţi la datorie. O gafă
monumentală!

●


