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„Nu m-am putut lăsa nici de

scris – iar stânga mea nici de

pictură.” 

- Marin Sorescu
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De la slană la șorici…De la slană la șorici…

Cezar 
Adonis Mihalache

DDesigur, fără nici o
legătură directă, social-
democrații par deciși să-și
„primenească” grupa
politică până de Ignat… Și
vor să înceapă cu șefii de
CJ, poate categoria cea mai
afectată, per capita!, de
acțiunile „torționarilor” de
baroni. Procurorii anti-
corupție care s-au pus cu
jugul pe dobitoacele politice
bolnave de boala mitei roșii.
Și dacă tot nu i-a ieșit re-
gionalizarea țării, „reforma-
torul” Liviu Dragnea vrea să

aplice o „regionalizare” a
atribuților la nivelul șefilor
CJ. O delimitare între
funcțiile politice și adminis-
trative.

Idee remarcabilă
dacă ar fi vorba de cauteri-
zarea puroiului politic din
gușa baronilor. Dar, scopul
este exact pe dos! Recte,
îndesarea și mai abitir a
atribuțiilor politice sub
șoriciul oricum gros al ba-
ronilor și eliminarea even-
tualelor răspunderi penale
date de semnarea actelor
administrative. Să aibă
județul doi „vlădici”! Că
oricum tot doi ar fi avut și
dacă ieșea modelul
regionalizării pe moșiile de
baroni. Atunci am fi avut un
șef de regiune și con-
sacratul șef de CJ.

Acum, dacă ne luăm
după „Proiectul Dragnea”,
așa cum a fost numit cu
emfază de către social-
agarici, ar trebui să avem un
șef de CJ, „debaronizat”
(dar numai „la nivel de
percepție”, dixit Firea!), care
să se ocupe pe mai departe
de „treburile politice” (de la
coordonarea și conducerea
ședințelor de CJ la apro-
barea politicii de dezvoltare

a județului, că de acolo vin
banii!) și un acar de baron,
sub numele de „administra-
tor public”, căruia să i se
arunce în spate respons-
abilitatea executării decizi-
ilor luate de primul.

Adică rezervarea pe
mai departe ca drept al ex-
baronului a selecției și
aprobării proiectelor menite
să îngroașe șoriciul, de par-
tid dar și personal, și identi-
ficarea unor funcționari
publici buni să plătească.
Căci, pentru a extrage șeful
de județ din marota baronu-
lui aflat sub lama procuroru-
lui anti-corupție, și a-l putea
așeza într-un intangibil

statut de grof (măcar atât să
fi învățat și PSD-ul din „co-
laborarea” cu UDMR, nu?!),
este nevoie de un vinovat
de serviciu (și sacrificiu!)
pentru porcarul național de-
schis de Justiție la stabili-
mentele de la Rahova,
Jilava ori Poarta Albă!

Ideea „delimitării”
avantajelor politice de
răspunderile administrative
nu este însă nouă! Ba, ea
are și un contur legislativ
pus în aplicare mai agârț
prin proiectul Firei de semi-
baron de primar. Un proiect
inițiat „accidental” prin 2013,
dar devenit rapid lege, și
care prevede că primarii și
șefii de CJ au dreptul să-și
delege integral atribuțiile
către funcționarii publici din
subordine!

O modificare a Legii
administrației publice prin
care primarii și șefii de CJ
să nu mai riște să li se pună
slana la rece, ci să aibă
dreptul de a-i delega pe alții,
ca sarcină de serviciu, să
semneze. O translare a
obligației asumării even-
tualelor răspunderi penale
spre funcționarii publici
transformați, pe linie de ser-
viciu, în acari de salvat ba-

roni! Iar pentru a acoperi
esența proiectului Firea, 
în speță, deroga-
rea responsabilității
președinților de CJ către
„acari”, reformatorul nerefor-
mat Dragnea a vehiculat că
intenția sa ar viza, de fapt
onorabilul scop ca un șef de
CJ să nu mai fie și
președinte de partid (și
vicerversa!). Numai că o
asemenea măsură se putea
lua direct la nivelul partidu-
lui!

Totuși, despre
adevăratul scop al „Proiec-
tului Dragnea” a defectat
chiar inițiatoarea modificării
Legii administrației publice,

Gabriela Firea, care a
recunoșcut că acest lucru
„va contribui la eliminarea
din imaginarul public a
percepției de baron”. A
percepției, nu a modelului
deja consacrat! Și pentru a
dovedi că nu este vorba de
un accident semantic da-
torat lipsei prompterului, un
alt social-democrat, șef de
filială la Dolj, a subliniat și el:
„PSD va elimina notiunea
de baron prin separarea
functiilor la nivel local”.
Așadar, tot noțiunea!

În acest fel, „abuzul
în serviciu”, „mita”, „traficul
de influență” – infracțiuni co-
mune în dosarele deschise
de procurori pe numele
președinților de Consilii
Județene, vor putea fi de-
plasate în sarcina acelora
care vor fi responsabilizați,
prin delegațiile de serviciu,
pentru a aplica deciziile
luate de șefii de 
CJ, „debaronizați” și
transformați între timp în
grofi! Că tot vine „pomana
porcului”! Și poate și Ignatul
social-democraților.

●

Un nou Târgu-Mureș?!Un nou Târgu-Mureș?!

Ionuț
Țene

AAm simţit o mare
dezamăgire şi un gol sufletesc
în inimă, când am citit despre
scandalul iscat în PRU, dintre
echipa Bogdan Diaconu/Vlad
Hogea şi Fraţii Victor şi George
Roncea. Nu vreau să promovez
şi eu toate acuzele ce şi le-au
adus impricinaţii, doar să fac
câteva şi scurte remarci despre
inoportunitatea unui astfel de
scandal azi. Nu cred că
despărțirea fraților Roncea de
PRU ține doar de refuzul includ-
erii în statului noului partid a
promovării “legii lustrației”. Ar fi
fost de preferat o plecare tăcută
din partid, nu zgomotoasă. Să
spui după ce ai fost coleg de
partid și ai stat la aceeași masă
politică, că Bogdan Diaconu și
Vlad Hogea sunt urmașii
comuniștilor e contraproductiv
pentru mișcarea naționalistă și
înființarea unui partid
naționalist. Când frații Roncea,
pe care îi stimez, au intrat în
PRU știau că Bogdan Diaconu
a ajuns deputat USL trecând
prin PC și PSD, că Vlad Hogea
a fost deputat PRM, nu e o de-
scoperire la supărare că “acești
băieți” nu au dorit să introducă
promovarea legii lustrației în
statut.

În România nu poți să
ajungi într-o instituție șef de
birou fără să fi mai înainte lipitor
de afișe. Așa că deodată să de-
scoperi tardiv că sunt foști
deputați ai marelui FSN lărgit,
după ce ai luptat pentru Vlad
Țepeș, nu pare credibil. Per-
sonal, am fost invitat de Vlad
Hogea, pe care îl cunosc de
când era deputat PRM și venea
în vizită la primarul Funar, să
mă înrolez în noul partid. Sincer
am avut o reținere să intru,
deoarece nu am încredere într-
un lider care a fost la PC/PSD
ca Bogdan Diaconu, dar le-am
promis un sprijin media dezin-
teresat ca pentru orice mișcare
naționalistă. Poate, pe viitor,
dacă partidul ține linia dreaptă a
naționalismului românesc mă
voi înrola și eu. La o vârstă și cu
ceva experiență de viață nu te
mai arunci în brațele unui partid
la prima invitație. Frații Roncea
intrând în PRU, nu mai aveau
20 de ani, și știau în ce se bagă,
doar au bine peste 40 de ani.

Un prim semn de între-
bare mi l-a ridicat campania cu
Iorga în frunte pe post de
icoană al noului partid. Și
comuniștii l-au folosit pe Iorga
ca simbol al naționalismului. Eu
preferam să apară pe lângă
poza lui Vlad Țepeș, reușită
mișcare ideologică, și portretul,
ca stindard, al lui C.Z. Co-
dreanu, dacă tot ne ținem
naționaliști de dreapta. Apoi
declarațiile lui Bogdan Diaconu,

că ei vor să facă un naționalism
fără să cadă în “delirul” lui Gigi
Becali nu mi-a plăcut, nu că
“ciobanul” din Pipera nu mai și
greșește. 

Legea Lustrației ar fi
avut efect în anii 90, poate și în
anii 2000. Eu am susținut ideea,
dar azi e tardivă și nu l-ar elim-
ina din politică nici măcar pe
MRU, mâna dreaptă a lui Klaus
Iohannis, care a fost mahăr în
CC al UTC și prieten cu Nicu
Ceaușescu în 1989. Ar trebui o
nouă lege a lustrației pentru
politicienii români care sunt
agenți de influență sau pe
statele de plată a serviciilor
străine în dauna României și
poporului român. Acest tip de
lustrație ar fi de actualitate
acum în țara noastră

În timp ce naționaliștii
români se ceartă, spre plăcerea
americanilor sau rușilor, UDMR
își vede de treabă și pune de un
“nou Târgu Mureș” cu vărsare
de sânge în Mureș, Harghita și
Covasna. Primarul municipiului
Sfântul Gheorghe, Antal Arpad,
a declarat sâmbătă, de 
la tribuna Consiliului
Reprezentanților Unionali
(CRU) al Uniunii Democrate
Maghiare din România (UDMR)
de la Târgu Mureș, că dacă pre-
mierul Victor Ponta nu îl va “in-
strui” pe prefectul de Covasna
“să lase în pace maghiarii”,
atunci în secuime s-ar putea în-
tâmpla ce s-a întâmplat în mar-
tie 1990 la Târgu Mureș. “Îl rog
pe domnul Frunda să își roage
șeful, prim-ministrul României,
să îl instruiască pe prefectul de
Covasna să îi lase în pace pe
maghiari. Ce fac prefecții, îl
califică și pe el. (…) Dacă nu, în
secuime s-ar putea întâmpla ce
s-a întâmplat la Târgu Mureș în
1990″, a spus Antal Arpad,
potrivit traducerii oficiale. Mai
mult, Antal Arpad a atenționat
că românii din Secuime vor
avea soarta sârbilor din Kosovo.
Acestea sunt problemele cu
care trebuie să se confrunte
naționaliștii români, nu cearta
între echipele Bogdan Dia-
conu/Vlad Hogea și frații Ron-
cea care se aseamnănă acum
cu dezbaterile sterile din Sen-
atul Bizantin despre sexul în-
gerilor la 1453, când oștile
otomane ale lui Mahomed al II-
lea se pregăteau să cucerească
Constantinopolul. Totuși, în
ciuda acestor “certuri
naționaliste” avem și o
speranță, declarațiile și acțiunile
din ultima vreme ale Noii Drepte
s-au ținut pe linia corectă, de
dreapta și creștin-ortodoxă,
privind apărarea intereselor
naționale, tradiției, Bisericii și
ale ideii de unitate românească,
ca premisă și fundament a
înființării partidului naționalist.

●
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Triumful erorii: moldovenismul „independent” acăpără uliţele Chişinăului!Triumful erorii: moldovenismul „independent” acăpără uliţele Chişinăului!

Mihai
Dascălu

ÎÎnţelepţii cronicari
scriau din vremuri vechi că
Moldova o fi aşezată
intenționat în calea răutăţilor.
Este adevărat, Dumnezeu cel
milostiv hotărăşte destine, dar
prea multe caracatiţe, iartă-mă
Doamne, îşi întind braţele veni-
noase peste moşia dacică. La
16 (28) mai 1812 Rusia Ţaristă
rupe Moldova în două, luând în
stăpânire interfluviul Nistru-
Prut, pe care-l botează mai
târziu impropriu (1813)
Basarabia. Agresiunea este
prezentată drăgălaş sub titlul
de „anexare“. Suprapunem
„frumoasa” operaţiune celor
menţionate de autorul Paul
Cernovodeanu: După cum
recunoaşte istoricul Leon
Casso, ministru al instrucţiunii
publice în cabinetul ţarist, în lu-
crarea să tipărită la Moscova,
în 1913 şi închinată ieşirii
Rusiei la Dunăre, “planurile
noastre primordiale au fost
mult mai mari. În 1806, am
crezut că vom cuceri cele două
Principate fără lupte şi că vom
organiza din ele patru
guvernăminte ruse.
Împrejurările ne-au silit, până
la sfârşit, să ne mulţumim cu
un câştig mult mai modest. Din
ceea ce am dobândit, am
alcătuit provincia (oblast)
Basarabia. (...) Dar şi acest
adaos ne-a fost folositor -
mărturiseşte Casso - pentru
următoarele motive: 1) el ne
apropia de Peninsula
Balcanică şi 2) ne da putinţă să
stăm cu un picior solid la
Dunăre, pentru a ne putea
întinde în viitor mai departe…
(...) Dar, în afară de această,
cel mai esenţial moment în
acest câştig a fost faptul că
pentru prima dată Rusia a
anexat supuşi creştini de ai
Porţii din Europa.“

Iaca amu, dragii noştri
„statalisti” să-i facă frizură
Excelenţei Sale, domnului Min-
istru L. Casso. În paralel,
„băgătorii de seama” ai
stătuleţului „rodnoi” să nu
scape din vedere intenţiile an-
terioare ale Curţii Imperiale
ruseşti de a reconstitui vechea
Dacie în calitate de tampon
între cele trei imperii hrăpăreţe
ale timpului (a.1782) – Rusia,
Austria şi Turcia. Se ajunsese,
că un băieţandru de-al samod-
erjetilor să poarte o eşarfă cu
inscripţia principe al Daciei.

Ignorând înaltele
dispoziţiuni, istoria decide
oportun revenirea Basarabiei
acasă, în a. 1918, datorită
voinţei poporului manifestată
expres prin votul Sfatului Ţării.

Vizând scopuri anex-
ioniste, succesorul imperialilor,
Uniunea Sovietică, pune piatra
de temelie a nemaipomenitei
„statalităţi socialiști
moldovinești“. Gurile rele
afirmă că scenariul e aruncat
de „comuniștii” români pentru a
asigura exportul de revoluţie în
direcţia Bucureşti. Așa
ajungem, prin instituirea crea-
turii artificiale Republica
Autonomă Sovietică Socialistă

Moldovenească (R.A.S.S.M.),
la 12 octombrie 1924, pe întin-
surile moldovene ale
Transnistriei descinde fişa
„moldovenismului“.

Pe lângă aprigile
deznaţionalizări / colonizări,
băştinaşii sunt supuşi unui
consistent retuş al identităţii.
Enciclopediștii, ce răspândesc
un miros denaturat,
„descoperă” instant – sarcina
partinică majoră – că pe un
mal al râului interior al
Moldovei, Prutul, locuiesc
rumâni, iar pe celălalt – o nouă
specie a lui homo sapiens,
„moldo-ivani”. Frumoasă
invenţie kămunească…

Minciuna s-a
înrădăcinat adânc şi tradiţia
kominternista de a promova
ura între consângeni
perseverează cu tupeu. Chiar
şi acum, când civilizaţia a
ajuns să recunoască egalitatea
tuturor naţiunilor – fie mari, fie
mici, rară ocazie să nu posteze
mass-media rusă protozaurii
„maldaveni” în proximitatea
imediată a românilor,
dispreţuind făţiş convenienţele
sociale. Frică a cuprins plebea
şi e riscant încă, la anul 2014
(!?), să-ţi afirmi autenticitatea
pe uliţele Chişinăului. Mărimea
„libertăţii” dovedindu-se pro-
fund relativă, cu greu comunici
în public măcar “pi mal-
davinesti“, asta cântărind nu-
maidecât înrâurirea fără de
capăt a slavilor. Apoi, ferească
Hristos să murmuri nominativul
„România“, sută la sută, eşti
etichetat imediat naţionalist
învederat. Ba, cu multă râvnă
o fac şi unii din autohtonii
rătăciţi sufleteşte. În schimb,
se socot de bună educaţie în-
demnurile în glas la asociere
cu „vecinul” de la Ural,
internaţionalistul...

Numai cine nu vrea nu
percepe cultivarea silnică a
ideologiei revoluționariste pe
străbunul tărâm mioritic, de
atâtea ori cucerit, recucerit.
Mai putem sublinia cu certitu-
dine că independenţa ce nu ne
aparţine are în prim plan obiec-
tivul de a împiedică returnarea
la vatră, marcând durabilitatea
educaţiei proletcultiste, dar,
mai ales, cucernicia
învăţăceilor în plină conformi-
tate cu compoziţia programată
în îndepărtată Moscova.
Neruşinat şi fără principii, pro-
cedeul e lipsit totalmente de
orice probă istorică, iar la baza
e situat pe singularitatea
ambiţiei personale şi de grup a
califilor de o oră. Fiind
deturnată mişcarea de
renaştere naţională (a.1991),
toate se întorc la vechiul făgaş:
despre Rusia – captivant şi la
superlativ; izvorul tuturor
relelor – buneinteles, e Româ-
nia; Prutul – e hotar. Diapazon
neschimbat pe parcursul pe-
rioadei 1924-2014.

Faptul că ghiduşia
pseudo „statalităţii” e brodată
cu aţă albă se observă în
evoluţia drapelului R.A.S.S.M.,
din pânza căruia tinde să
răzbată „autenticitatea” valahă.

Ulterior, falsa „statali-
tate” e consolidată iarăşi pe
contul Principatului Moldova,

parte constituantă a României.
Urmare a cărdăşiei bolsevico-
natiste din 23 august 1939,
Basarabia e ocupată şi, dintr-o
eroare tactică a militarilor sovi-
etici, se înhată Ținutul Herța.
Reţinem suplimentar că ulti-
matumul mincinos de trei zile
din 26 iunie 1940 „expiră” de
facto la 28 iunie, când se
declanşează invazia. Puţin
peste o lună, în dată de 2 au-
gust 1940, „eliberatorul” deja
măsoară mancurţilor limitele
celui de-al „sprezecelea”
descălecat şi Basarabia e
dezmembrată arbitrar. Părţi din
teritoriu se transmit nejustificat
Ucrainei (devastându-le, prob-
abil, nu fără a lichidă
reminiscenţele indigenilor),
care le administrează ilegal
până în prezent. Pe nevrute,
gândul ne îndreaptă la refrenul
exoticului chansonette rusesc
„А в остальном, прекрасная
маркиза, всё харашо, всё ха-
рашо.“; în rest, stimate mon-
sieur, totul e al nostru.

Cât n-ar părea de stra-
niu, ticăloşenia sistemului
politic şi social impus a dat
roadele scontate. Notificăm în
treacăt o frenezie a de-
zonoarei. Primo, dacă ne
raportăm la concepţia  pretin-
sei „suveranităţi”, ea nu
străbate de sub umbră tan-
curilor armatei a 14-ea colo-
niale de pe Nistru. Secundo,
jecmăneală mai recentă, cu in-
augurarea cnezatelor din
Tiraspol şi Comrat (or fi şi al-
tele – făgăduiesc Kremlinul şi
acoliţii), documentează ati-
tudinea „binevoitoare” a suzer-
anului faţă de smeriţii care-i fac
continuu jocul.

Mai recent, o nouă
revelaţie cutremură lumea. S-
a constatat veridic că de la
naşterea sa, Chişinăul e dotat
nu cu una, ci cu două – spre,
spre… „sprezece” indepen-
dente. Se desfăşoară intens o
tactică de duşmănie a tot ce e
local, dar ridicându-se la
nivelul interjectiilor obscure, ea
se cufundă de jure în semiîn-
tunericul unei idile ipocrite,
amestecată cu fariseism. Tre-
cut şi viitor se învolbură în
haos, de ţi se opreşte mintea -
în loc: la ce bun – destinul, la
ce bun – Adevărul? Pe drept
cuvânt, „proto-istorică” lui „l’ in-
dépendance” – simbol
nemărginit al celui compromis,
nu încape în statu qui ante.

Multe STATE au cori-
gente la fantezii metafizice
similare, interfluviul Nistru-Prut
răpit de la matcă (dar tot!) în
trei rânduri – 1812 / 1940 /
1944. La Cernăuţi, Hotin, la
Baltă, Cetatea Albă,  Izmail
sau Reni – plouă a pribegie
înverşunată; Chişinăul îngâm-
fat s-a pitulat la adăpostul um-
brelei străine. Narcisimul
devine calul (boala) lui de
bătaie concentrând atenţia
publică – spre bucuria padis-
ahului moschicesc – la plagă
de pe vârful degetului în dauna
integralităţii corpului.

*  *  *  *  *  *  *

Indiscutabil, capul de
bour constituie însemnul

instituţionalitâţii Statului
Moldovenesc, însumând sim-
bolul existenţei statale de-a
lungul veacurilor. Amplasarea
lui, de la 2-IV-1826, în partea
de jos a stemei regiunii
(oblastei) Basarabia, sub
ghearele vulturului bicefal,
redă expres esenţă înrobirii
noastre. Cotropitorul aleator,
U.R.S.S.-ul, renunţă din start –
am văzut mai sus – la împru-
mutul heraldicei, poate singură
lui remarcă „de bine” în temă.
Promulgarea emblemei
voievodului Dragoş, după
cotitură din 1989-1991 (adec-
vat am spune, simulare), n-a
condus la împerecherea
malurilor Prutului. Concluzia?
Măiestria politrucilor l-a depăşit
ape marele combinator Ostap
Bender, care în jocul de şah
cunoştea o unică mişcare E2-
E4. Sub o melodie
contrafăcută, plină vârf 
de obscurantism, aceştia
înregistrează un regretabil suc-
ces în mimarea, pur şi simplu,
patriotismului şi reuşesc 
să prelungească agonia
„anexării“.

Deşi şi-au legiferat în
Constituţie idealul neîndoielni-
cei vasalităţi – „Statul Repub-
lica Moldova”, “aleşii” recurg la
un nou mijloc de îndobitocire a
populaţiei, preferând să-şi
nomineze țerișoara cât mai
dezinvolt posibil – „Maldova /
Maldovei”. Profanandu-i altarul
sacru, Chişinăul indivizibil! –
dar cu Basarabia risipită (de
sacrificarea căreia totalmente
este responsabil), fură
obraznic de la Poartă
Creştinătăţii nu numai istoria,
ci şi numele: nitam-nisam îşi
asumă abuziv deplină putere
de dispoziţie asupra titulaturii-
tezaur.

Înghesuită cu vorba
lată în forme abstracte,
tendenţioasă interpretare a
prins imediat în mase, dovadă
peremptorie că memoria pod-
gorenilor păstrează vie am-
intirea Moldovei lui Ştefan, ci
nu a vreo unei progenituri. Din
care motive, furtişagul poate
produce efect exclusiv asupra
celor ce nu vor să-şi antreneze
creierul, nemaiputând deosebi
unde-i laie şi unde-i bălaie.

Cine îşi asumă
îndrăzneala să încalce acea
sfântă integritate a unui popor?
Suntem noi mai răi că alţii, să
trăim dezbinaţi? Rămâne mai
presus de orice faptul că acei
care straşnic „iubesc Maldova”
pot şi să o vadă. Într-o acţiune
reconstructivă se proiectează,
cu mare băgare de seama,
conturul caricaturii staliniste
„Statul Republica Moldova”
asupra dimensiunilor Basara-
biei; se suprapune apoi asupra
frontierelor naturale ale
Moldovei. În caz că nu coincid
proporţiile, evident, „Maldavia”
voastră nu are capacitatea de
a-mi etala Patria.

Imaginea Sfântului
Gheorghe în lupta cu balaurul,
fixată pe un drapel al lui Ştefan
cel Mare, redă biruinţă dreptăţii
asupra ereziei – veşnică con-
fruntare dintre bine şi rău. În
pofida sugestiei de ordin reli-

gios, voluptoasă realitate a
încrustărilor brutale de graniţe
îşi menţine existenţa şi răul
capătă prioritate. Degeaba a
denunţat umanitatea Pactul
Ribbentrop-Molotov, ce
reflectă neclintită prietenie so-
vieto-germană; pentru noi vân-
tul bate pe alături – povara
adunării fragmentelor
secţionate nu-i pe măsură con-
temporanilor. Considerarea că
nulă şi neavenită a clauzelor
pactului atrage după sine,
bineînţeles, iminentă
restaurării frontierelor
României interbelice. Ne-
dumerirea cea mare, însă,
unde zace? Hanatul auto-
proclamat că”stat suveran şi
independent, unitar şi indiviz-
ibil” (-?), mai şi “blagoslovit de
binefăcător” la o existenţa în
cadrul federaţiunii imperiale a
Chişinăului (- aşi !), reclamă
persistenţa în timp a
consecinţelor odiosului Pact în
privinţa Basarabiei. Nu în ultim
rând, trădarea etniei, fapt ce
trebuie nemijlocit să mobi-
lizeze oamenii oneşti la lupta
cu mediocrităţile promovate şi
prejudecăţile impregnate 
cu mireasma rozovioara.
Desfăşurarea împrejurărilor
după a.1859 exclude categoric
utilizarea concomitentă a
noţiunilor Moldova / România
în calitate a două subiecte sine
stătătoare. Este un non-sens.
Poporul moldav nu reprezintă
o adunătură de golani “multiet-
nici”, cum străduie în forţă
neaveniţii, fluturând sloganul
“naşi moldovani“. Or, apelativul
constată, mai degrabă,
coabitarea pă ici-colea a încă
vre-unui conglomerat de „ghi-
auri” nenorociţi. Şi dacă în ge-
ografia chișinăuieană Nistrul
are două maluri – pline de
„muldaveni“, câte maluri are
râul intern al Moldovei, Prutul –
locuite şi acelea eventual de
„cretinozauri“? De altfel, ecoul
tragediei ce-o resimţim, l-a
prezis fatal poetul: „Relele Tur-
ciei moscovite, sub care în-
cape Basarabia, sunt cu mult
mai mari decât ale Turciei bal-
canice.”

Ieşirea din situaţia
precară şi scăparea, într-un fel,
de tutela roșie constă în
spălarea pe ochi: renunţarea la
serviciul devaforabil întregii
comunităţi, afişând denumirea
corectă a pseudo-formaţiunii
din Valea Bacului. Îmbrăcând
haina unui contrafort al dramei
anului 1812, modestă acțiune
ce poate consemna întâiul pas
înspre UNIREA moldovenilor
cu moldovenii. Vestigiile nu
argumentează altă Moldova
decât cea a Marelui voievod
Ştefan.

●



4 Tichia de politician

„Rea şi aducătoare de rele este libertatea fără măsură, „Rea şi aducătoare de rele este libertatea fără măsură, 
încăpută pe pe mâna nerozilor”încăpută pe pe mâna nerozilor”

Ilie
Șandru

AAşa scria, în 1987,
Nicolae Steinhardt. Iar
afirmaţile sale de atunci
sunt parcă mai actuale
acum ca niciodată. Fiindcă
trăim o perioadă în care
toate gunoaiele, toate scur-
surile societăţii cred că lib-
ertatea pe care românii
şi-au căştigat-o, prin jertfă şi
sânge, le dă dreptul să
spună, dar să şi facă tot ce
le trăzneşte prin cap. Iar
dacă libertatea, care într-o
societate sănătoasă, ar tre-
bui să devină „bună,
indispensabilă şi minunată”,
în societatea noastră
contemporană, încăpută pe
mâna nerozilor, escrocilor şi
şarlatanilor, libertatea se
transformă într-o genera-
toare „de haos, de dezo-
dine, de prostie”. Într-o
astfel de societate bolnavă,
libertatea nu mai este un
factor care să contribuie ca
omul să devină „o fiinţă
liberă şi luminată de
raţiune”, ci devine „un agent
patogen, un element dis-
tructiv, o unealtă de de-
scompunere”!

Citind toate aceste
gânduri ale marelui filozof,
mi-a venit în minte sloganul
mizerabil şi îmbecil lansat,
cu ani în urmă de clujanul –

care s-a declarat „ardelean”,
nu român! – anume „m-am
săturat de România”! Păi
dacă dumnealui s-a săturat
de România cine îl opreşte
să se ducă în lume, să-şi
caute pe-acolo norocul, pre-
cum fiul împăratului din
poveste, dacă aici nu l-a
găsit. Nu-l opreşte nimeni,
domnule, ducă-se unde şi-a
dus mutul iapa şi surdul
roata!

Dar nu s-a dus şi
nici nu are de gând să se
ducă. Doar aşa, din când în
când, până pe la Bu-
dapesta, al cărei sâmbriaş
s-a dovedit a fi. Şi ştie el de
ce nu se duce, atâta vreme
cât prin itermediul unui post
de televiziune are ocazia
să-şi „împrăştie” ideile miz-
erabile, de slugoi aflat în
slujba unor interese străine.

Din păcate ideile
sale, repetate mereu, încep
să prindă viaţă, pătrunzând
în capul unor netoţi, care
habar nu au că această ţară
– România, s-a născut prin
jertfa şi sângele vărsat de
moşii şi stămoşii moştri. 

Şi, uite aşa, s-a
născut şi începe să-şi facă
simţită prezenţa, nu în rân-
durile ungurilor – ei sunt
doar cei care agită şi apoi
profită! – ci a românilor
transilvăneni un aşa-numit
„transilvănism”. Ideea
„bolândă”, adică nebună,

cum mai spunem noi,
românii ardeleni, a fost
lansată tot de ungurii
iredentişti şi revizionişti,
chiar imediat după 1918. 

Astfel aşa-zisul
„transilvănism” nu este
altceva decât o prelungire a
ideologiei hortyste! Ea a fost
resurcitată imediat după
1989, mai ales în presa
iredentisă maghiară din
România.

Prin ea se doreşte
neapărat că românii de din-
colo de Carpaţi, adică acei
„mitici” şi „sudişti”, sunt unii,
iar noi, cei de dincoace de
munţi, adică românii arde-
leni, suntem alţii, net supe-
riori celor de dincolo, din
toate punctele de vedere.
Această găselniţă cu iz
segraţionist, nu are alt scop
decât spargerea unităţii
naţiunii şi destructurarea
României! 

Ea este o vastă
campanie propagandistică,
iredentistă şi revizionistă,
îndreptată direct împotriva
poporului român. 

Astfel s-a ajuns ca
sub ochii noştri, dar mai
ales sub ochii politicienilor,
orbi şi surzi, înfloreşte şi se
dezvoltă cel mai deşănţat 
şi parşiv „transilvănism”
adresat tuturor românilor,
dar, în primul rând,
românilor din Transilvania.
El urmăreşte falsificarea is-

toriei adevărate a poporului
nostru, ştergerea din memo-
ria lor a noţiunilor de „patrie”
şi de „patriotism”, înlocuind
vechiul şi perimatul slogan
leninist „proletari din toate
ţările, uniţi-vă” cu noile idei
ce ţi de „europenism”, „glob-
alism”, „mondialism” etc. 

Oare mai putem
numi ,,Istoria poporului
român” ceea ce se predă
azi în şcoală?... 

Oare mai jură cineva
credinţă poporului român şi
României” în afară de puţinii
militari ce ne-au mai rămas
şi de mai puţinii „aleşi” ai
naţiunii?.. Cândva, nu foarte
demult, acest jurământ era
rostit, solemn, de întregul
tineret al ţării. Şi, indiferent
de etnie, simţea o respons-
abilitate! Atârna deasupra
sa greutatea jurământului
dat!

De ce ne-am mai
mira acum că apar indivizi
precum Csibi Barna, care
şi-a permis gestul mârşav
ce a scandalizat o ţară
întreagă. Sau, mai recent,
un clujan, Francsali Ernő,
care a reluat vechile sloga-
nuri de dezintegrare a ţării,
susţinând că „regiunile is-
torice ale României au drep-
tul la autodeterminare –
federalizarea României”! În
numele cui vorbeşte acest
derbedeu? În numele celor
20 de milioane de români?

L-a împuternicit cineva să
vorbească în numele lor? El
se laudă că a adunat vreo
13.000 de semnături, ale
românilor şi ungurilor din
Cluj. Dar soarta unei ţări, a
unui popor, poate fi hotărâtă
de câţiva descreieraţi?! Cul-
mea că individul declară, cu
seninătate, că ,,vrem ca
împreună să construim o
ţară”! Cum adică? Să con-
struim ceva ce există deja?!

Cu toate că s-ar
părea că în capul lui sec
logica nu-şi găseşte locul,
adevărul este că ,,ţara” la
care se gândeşte el s-o
construiască – împreună cu
cine? – nu este în niciun caz
România. 

De fapt o şi spune
direct: „De 90 de ani Tran-
silvania este degradată şi
jefuită”! De cine?... De
România, desigur! Iată deci
care sunt ideile ce se nasc
sub imperiul unei libertăţi
fără limite, a unei libertăţi
fără măsură, „încăpută pe
mâna nerozilor”!... Aceasta
este „libertatea rea şi
aducătoare de rele”, asupra
căreia atrăgea atenţia Nico-
lae Steindhart.

●

Împăunarea...Împăunarea...

Grid
Modorcea

DDeja noul preşedinte,
Klaus Johannis, ne dă semne
pe Facebook cum îşi începe
împăunarea. El scrie: “Vă
anunț cu bucurie că volumul
meu, «Pas cu pas», a ajuns
deja la 100.000 de exem-
plare. 

De asemenea, ediția
electronică a cărții
înregistrează un record. Este
încă un exemplu că se poate,
mai ales pe o piață de carte
foarte mică în comparație cu
alte piețe din Europa. Tocmai
de aceea vă asigur că acesta
este doar începutul, iar de
anul viitor mă voi implica activ
într-o campanie națională de
încurajare a lecturii”. O vorbă
românească spune: Lauda de
sine, nu miroase-a bine! Oare
nemţii au şi ei o asemenea
vorbă? 

Trebuie să aibă, altfel
nu ajungeau atât de
împăunaţi! Gândiţi-vă ce ne
aşteaptă, fiindcă ne-a spus că
“acesta este doar începutul”.
Să vedeţi ce succes va avea
cartea de la sfârşit de mandat!
Ca “patriotismul” patrihoţului
de Băsescu, care se tot
îneacă în lacrimi de crocodil.

Îl rog pe acest “con-
frate” de ultimă oră să n-o ia

pe alte poteci, să fie lucid, să
se dea măcar un pas înapoi şi
să privească realist faptele. Îl
întreb, dacă nu era
preşedinte, dacă pierdea
alegerile, ar mai fi ajuns la
acest record? Cred că dacă
pierdea, nici nu mai ieşea pe
stradă. Şi de mult era dat ver-
dictul incompatibil. 
Oricum, este incompatibil ca
scriitor. Dacă nu am dreptate,
să ne spună cu cine e com-
patibil ca scriitor? Adică ce
vrea să ne spună dl. Johan-
nis: Fiţi şi voi preşedinţi şi o să
vedeţi dacă nu am dreptate!?
Dar nu toţi scriitorii pot ajunge
preşedinţi. Vezi cazul Mario
Vargas Llosa. Inversa e
valabilă, toţi preşedinţii ajung
şi scriitori. La noi chiar şi
puşcăriaşii. Ce fel de scri-
itori?, e altă întrebare.
Oricum, declaraţia d-lui Jo-
hannis este o sfidare a scriito-
rilor propriu-zişi, a pieţei de
carte sărace din România, a
diasporei, la urma urmei.

În condiţiile când la
Gaudeamus nici un scriitor de
geniu ca Shakespeare sau
Goethe nu a cunoscut un cât
de mic succes, nu li s-a vân-
dut o carte, iată că dl. Johan-
nis a doborât, nu pas cu pas,
ci deodată, toate recordurile!
Dacă încurajează de la anul
lectura unor astfel de cărţi,
care sunt operă de amator, în

România nu va mai fi nici o
şansă ca elevii să-i citească
pe Victor Hugo sau Marin
Preda. Îi vor citi tot pe Esca,
Andreea lui Marin,
Răduleasca, acum Klaus şi
alţi mediatizaţi ca ei! Dl. Jo-
hannis a venit ca neica-nimeni
la târg, fiindcă habar nu avea
despre criza cărţii. Nu despre
cartea lui, a unui preşedinte, e
vorba, ci despre cartea
românească în general, de-
spre profunda criză a cărţii! 

Cum mai respiră
cartea românească în
condiţiile în care două-trei din
edituri au dispărut în ultimii
cinci ani, aşa cum ne spunea
directorul Târgului?! Nu e de
mirare că în România se
practică de către difuzori pre-
cum Cărtureşti un rabat de 60
la sută, de parcă ar fi Amazon,
fapt care loveşte direct în edi-
tori, autori şi cititori!

Dar cu un preşedinte
ca Băsescu, care a declarat în
repetate rânduri că “eu nu le
am cu cartea, în familia
noastră nevasta citeşte”,
adică ea e Leana, savantul de
renume mondial, România nu
putea avea pretenţia să fie o
ţară a cărţii. Da, dar a fătat o
gaşcă de intelectuali, gaşca
Patapleşeanu! Şi a venit
acum scriitorul Johannis.
Ambiţiile lui de a lumina ţara
le-au avut şi Leana, şi comu-

nistul luminat Iliescu. Asta ne
mai trebuia acum, un om care
nici nu s-a urcat bine pe tron
şi strigă: Eu mi-s păunul! Şi
Brâncuşi a spus flaubertian:
“Cocoşul sunt eu!”, însă
strigătul cocoşului înseamnă
veste, deşteptare, pe când
păunul îşi dă aere, îşi
dezvăluie coada, podoaba
naturală cu 100 de mii de
pene, deşi aici nu e vorba de
nici o podoabă naturală, e
vorba de propria biografie,
care sigur va fi dată la şcoli la
bibliografie, să afle fiecare
elev, pas cu pas, cum poţi
ajunge preşedinte şi atinge un
record de vânzare!

Însă acest raport di-
rect proporţional între condiţia
de preşedinte şi numărul de
exemplare vândute nu poate
funcţiona în cazul cărţii, în
cazul unei Românii normale,
dacă asta a rămas ţinta noului
preşedinte. Mi-e teamă să nu
fim anunţaţi că apare ediţia a
doua, cu băile de cozi diaspo-
rale. 

În orice caz, dreptul
de autor al primei ediţii revine
moral diasporei, fiindcă
datorită ei Johannis a ajuns la
Cotroceni. Datorită acestei
alegeri oamenii au mers la
târg sau au intrat în librării să-
i cumpere cartea. Sigur, e un
complex de împrejurări. Mă
întreb ce audienţă ar fi avut o

astfel de carte dacă Klaus Jo-
hannis ar fi fost doar primar al
Sibiului. Sau nu ar fi fost pri-
mar deloc. Evident, el a scris
o carte nu ca un scriitor, de pe
poziţia unui talent nativ, a unui
scriitor de vocaţie, fiindcă nu
ar fi debutat acum, la 56 de
ani, ci de pe poziţia unui pri-
mar, desigur, care ajunge
preşedinte.

În America, la Barnes
& Noble nu este aproape zi să
nu apară câte un volum al
unui om politic. Nu mai
vorbesc de vedete şi de alte
persoane publice. Acolo au
loc zilnic lansări. Dar nu am
văzut încă nici un împăunat
ca păunul nostru. Ne aşteaptă
zile frumoase, doamnelor şi
domnilor, ca în piesa lui Beck-
ett, în care personajele stau
îngropate până la gât în
muşuroaie de pământ.

●



Ghimpele Națiunii

Bilețele de căcărău…Bilețele de căcărău…

Cezar 
A. Mihalache

„S„Speranța pusă într-
un singur om este
nesăbuită!” – zise cel numit
„al lui Căcărău”… Nu profe-
sorul de istorie, cercetătorul,
săpătorul prin istoriografia
țării, care și-ar fi cristalizat
carecumva sutele de pagini
citite într-o maximă-epilog!
Ci politicianul „Căcărău”…
Pentru care, o asemenea
speranță este „nesăbuită”
când vine vorba de Iohan-
nis. Iar prin asocierea
„filosofică” făcută (că și la
Isaccea nasc „gânditori”,
nu?!), „Căcărău” ia în zefle-
mea mișcarea de masă, fie
și ea una anti-sistem și anti-
pontaniană, nu neapărat de
filing cu neamțul (vorba
aceea, am asteptat noi
americanii 40 de ani și ne-
am ales cu un neamț?!) a
milioane de români. Iar pen-
tru a-și permite o astfel de
aroganță față de votanții,
care puteau fi ai lui,
Căcărău își anunță dinainte
vrerea la care visa când
moțăia el, politic, prin
opoziție, iar alții hârșâiau la
binele țării, dar și din timpul
în care împărțea binele de
clică până la capăt. Până la
capăt pentru clica politică a
USL…

De atunci i-a rămas
ideea de Dreptate… Dar
iarăși agățată frustrant și
agasant de scoaba de sub
vorbele „ironice”. Aceea că
speranța lui opincă este, pe
deasupra, și nedreaptă. Mai
mult pentru visurile lui de
vlădică, însă. „Nesăbuită și
nedreaptă” – ne-a mai afu-
rist dară repetentul pus la
zidul lui Clio de însăși Isto-

ria de care și-a bătut joc.
Prin vorbele deșarte de
„profesor”, dar și prin fapte,
ca politician!

Iar din icterul invidiei
de „liberal” rămas pe
dinafară la petrecerea țării,
de unde s-a poftit însă sin-
gur afară, a irumpt frustarea
pe care o va revărsa proba-

bil aupra lui Iohannis așa
cum a făcut Ponta cu Traian
Băsescu. Ba, din această
perspectivă, a reproșurilor
născute din propriile
neputințe, cuplul Ponta-An-
tonescu nu se va da dus din
politică. Din acel colț de
zgârci infect care atârnă de
destinul României de două
decenii jumătate. Căci,
Ponta va ataca pe mai de-

parte cu marota „moștenirii
băsiste”, iar Crinuț al lui
Căcărău va tot ironiza
„moștenitorul” jilțului de la
Cotroceni. Și chiar nu a sur-
prins pe nimeni când „al lui
Căcărău” l-a mahalagit pe
neamț cu reproșul unui re-
tard, pentru că ar fi „un om
care vorbeşte puţin şi

gândeşte cât vorbeşte”.
Astfel, într-o țară în

care un plagiator ne ținea
lecții despre doctorate, dar a
sfârșit prin a se șterge sin-
gur cu diploma acolo unde a
stat la „maturat” teza lui, și
„al lui Căcărău”, deși nu a
scris o carte la viața lui, își
permite să-l facă retardat pe
cel căruia nu i-au ajuns pix-
urile pentru miile de auto-

grafe date ca scriitor. Vorba
aceea, să fi scris Căcărău la
viața lui cât a semnat Iohan-
nis la lansare!

Ba, Căcărău
reactivează și marota
vinovăției burgheziei, care,
în alt contex istoric, era
jumulită de luxoasele averi
căci supsese sângele

poporului proletar, și pe
care, mai dichisit, o sucește
sub formula neamțului care
va fi supt sângele speranței.
Căci, „Iohannis nu va putea
rezolva toate problemele
societății!”. Or, asta o știam
și fără să ne-o zică „al lui
Căcărău”! Căci, da!, Iohan-
nis nu va putea rezolva
toate probleme societății!
Dar măcar să-l știm alături
de societatea pe care
hienele politice au ignorat-o
două decenii și jumătate!

Dar este doar o altă
dovadă a tupeului celui în-
vins, de la un procent de în-
credere sub degetele de la
o mână, Căcărău azvârlind
cu hârtie igienică în ventila-
torul invidei împotriva celui
care a captat 70 la sută din
încrederea românilor!

Așadar, o muscă
de… căcărău, măruntă,
egoistă și răutăcioasă, dar
care se dă la muntele de vo-
turi al țării! De oftică, de-
sigur! Numai că de oftică se
mai și moare. Politic…

●

Câinii şi stâna…Câinii şi stâna…

Aurel
Brumă

ÎÎncă faţă-n faţă,
aparent diferenţiate prin ide-
ologii, programe, proiecte
(ieşite totaldin perioada de
perisabilitate), „stânga” şi
„dreapta”, mădulare ale
aceluiaşi trup politic viciat, bol-
nav, externalizat interesului
naţional în bună măsură, îşi
studiază confuz caietele de
regie, mizând la nesfârşit pe
cumsecădenia plătitorului,
electoratul. Nu se înţelege că
scenariul cu titlul „Proiectul
România” îşi refuză, prin
marele public, actorii cabotini,
îmbogăţiţii unui război de
aparente idei dar comuni în in-
terese care continuă să victim-
izeze ţara.

În 16 noiembrie, zi
aparţinând unui protest de
factură naţionalistă, recupera-
torie, li s-a anunţat politicienilor
un termen: ″ imediat″ şi sarcina
obligatorie de a se întoarce cu
faţa la ţară, obligaţie faultată
grosolan, iresponsabil (termen
blând) prin ultimele decizii ale
unui parlament îngroşat inutil şi
contra-productiv obligaţiilor ce-
i revin în fapt. Mai mult de atât,
interzicerea votului electronic,
ca suport al asigurării unui
drept fundamental cetăţenesc,
încăpăţânata creştere a volu-
mului de avantaje prin
nesimţita propunere de pensii
speciale, vor determina elec-
toratul să se derobeze de ac-

tuala compoziţie parlamentară
mult înainte de 2016.

Extrag dintr-un imens
volum de propuneri de ecolo-
gizare a castei politice (indifer-
ent de apartenenţele clamate),
câteva:

Vacantarea/suspendarea
fără nici o condiţionare a mem-
brilor de partidsancţionaţi
penal, începând cu cei aflaţi în
structurile parlamentare (unde
cei fărădelege nu au dreptul de
a propune sau sprijini emiterea
de legi);

Suspendarea per-
soanelor din structurile
administraţiei publice cen-
trale,judeţene, din instituţiile
statului aflate în cercetare
juridică;

Mediatizarea modului
de recuperarea a sumelor
însuşite ilegal de persoan-
elecorupte pe fondul introduc-
erii regimului de urgenţă în
anchetarea şi emiterea de
condamnări de către instanţele
judecătoreşti;

Includerea stării zero în
compoziţia parlamentului şi im-
punerea obligatorie ascoaterii
din compoziţia acestuia a per-
soanelor care îşi modifică
apartenenţa de partid, alianţă,
grup. Este o măsură de minim
respect faţă de relaţia iniţială,
din momentul votării, în re-
spectarea opţiunilor electorat-
ului. În acest sens se va păstra
şi regimul asumat de către par-
lamentarii independenţi ( regim
asumat în cadrul exerciţiului
electoral);

Guvernul va avea
obligaţia de a prezenta, prin
parlament, minimum treiobiec-
tive strategice de prioritate
naţională (conform anagaja-
mentelor luate atât de guvern
cât şi de noul preşedinte în a
asigura baza dezvoltării de
locuri de muncă). Între aceste
obiective strategice prioritare,
alături de cele legate de infra-
structura transportului (în
relaţie directă cu marile căi de
comunicare internaţională) se
vor reconsidera domeniile de
utilitate imediată (spre exem-
plu refacerea activităţii miniere
la zăcămintele aurifere prin
metodologii nepoluante) pe
baza unor determinări coer-
ente a efectelor de habitat,
protecţia zonelor de interes is-
toric, concomitent cu refacerea
rezervei de aur. Pot fi luate în
considerare, în lipsa fondurilor
necesare în buget participarea
publică prin acţiuni. În acelaşi
context, susţinut şi prin pro-
gramele prezentate în
camopania electorală pentru
alegerea preşedintelui se vor
constitui într-un corp clarificat
de lege modalităţile şi căile de
sprijinire a fermierilor din
agricultură prin refacerea sec-
torului de producţie al maşinilor
şi agregatelor agricole, facilităţi
bancare de achiziţionare, di-
mensionarea exactă a fermelor
(suprafaţă, minim de personal)
pe fondul asigurării unui suport
legal de constituire şi
funcţionare a contractelor fer-
melor cu instituţiile, firmele cu

consumuri colective. Statul,
prin guvern, ăşi va redimen-
siona obligaţia garantării
funcţionării tuturor elementelor
de redresare a agriculturii
naţionale;

Pentru a diminua efectele
unor impozitări excesive pen-
tru acoperirea unorcheltuieli în
sarcina statului, spre exemplu
cele de la nivelul penitencia-
relor, se vor revizui articolele
de lege în sensul creşterii
surselor de finanţare prin uti-
lizarea în condiţii clar stabilite
a forţei de muncă a deţinuţilor
(concomitent cu reconversia
profesională în vederea
integrării sociale). În acelaşi
context se va revedea raportul
dintre ajutoarele sociale-starea
de sănătate şi formele de re-
ducere a efortului financiar prin
determinarea domeniilor de
activitate pentru o parte din
aceste persoane.

La nivelul comunităţilor ru-
rale se va asigura introducerea
treptată şiobligatorie a
asistenţei didactice perma-
nente (program de studiu,
meditaţii şi hrana necesară) ,
(re)apariţia cantinelor şcolare
oferind suportul necesar
eliminării abandonului şcolar şi
absenteismul. Modificările din
sistem vor crea şi o bază
clarificată de creştere a veni-
turilor cadrelor didactice pe
fondul unei îmbunătăţiri a
profesionalităţii în domeniu;

Pentru creşterea respectului
public faţă de funcţiile de
(înalţi) demnitari se vacrea

baza juridică clarificată de
atribuţii, intervenţii şi efect al
deciziilor acestora în forme co-
erent mediatizate în marele
public; Pe baza consultării
publice se va asigura fondul de
amendamente şi modificări
necesare regimului de lucru al
parlamentarilor, astfel încât
indemnizaţiile acestora să
corespundă volumului real de
activitate/responsabilităţi elim-
inând motivaţiile absenteismu-
lui, surplusul de cheltuieli
inutile funcţiei.

Zilele trecute un parla-
mentar (nu contează numele,
persoana, facilităţile pe care şi
le-a creat în şase legislaturi,
cât a funcţionat în atare
funcţie) perora necesitatea
unei alinieri a indemnizaţiei la
cotele europene, cerere de-a
dreptul nesimţită în condiţiile în
care cei care îi asigură
indemnizaţia, cetăţeanul
votant, se află în condiţii de
minimă supravieţuire datorită
şi parlamentului care, de şase
legislaturi, roboteşte pentru
propria imagine cu prioritate,
ca şi cum parlamentul ar fi o
instituţie supra-naţională iar
componenţii săi direct aterizaţi
de la Bruxelles. Sigur,
greşeala, vina lucrului prost
făcut aparţine şi electoratului
care a uitat o vorbă din popor:
câinii răi fac stâna bună!
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