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„Nu este nicio ruşine să 

te naşti prost. Ruşine e să mori

prost.” 

- Marin Sorescu

Informație, opinie și atitudine publicistică

Cântă cucul în neghină!Cântă cucul în neghină!

Cezar 
Adonis Mihalache

NNu mai cântă cucu
în Bucovina… Dar nici în
cuib nu se mai simte bine!
Ba, chiar pare că se vrea
azvârlit din așternuturile
care, până mai ieri, îi țineau
de cald. Până mai ieri când,
în loc să devină, din cuc fo-
cloristic, vulturul PNL-ului, a
fost zburlit în penajul lui de
vot. Și, da!, se simte
stingher… Izolat și uitat,
aproape plecat din cuib, tot
mai ignorat de tânăra aripă
pe care liberalii au pus-o în

locul lăsat liber de neamț.
Ludovic Orban s-a

tot visat mare președinte de
partid. Și era cam la ultima
strigare. La ultima schim-
bare de garnituri fosilizate
înaintea trimierii la remat-ul
politic a celor de seama lui.
Doar că, nici timpul, nici oa-
menii (culmea, nu neapărat
cei tineri!) nu au mai avut
răbdare. Iar triajul de după
plecarea lui Iohannis l-a
cam pus pe Orban o linie
înfundată.

Și nu-și mai găseste
locul nici în postura
oratorică a pupatului în
fund. Or, poate și-a con-
sumat toată rezerva de sluj
pe lângă Iohannis, în acele
penibile accese pe și de
scenă electorală. Momente
fără schițe atât de ridicole
că era evident că noua
președintă a liberalilor nu va
apela la el, nu să-i anunțe
intrarea la conferințele de
presă, dar nici măcar să
aranjeze boxele partidului.

Și totuși, într-o
aparentă clipă de neatenție
a conducerii PNL, folcloris-
tul politic s-a băgat iar în
seamă și, mai ales, a băgat
în microfonie „vocea” par-
tidului.

Și cât de anacronic
trebuie să fii, chiar și din
postura de cuc rătăcit pe
malurile dâmbovițene (e de-
parte Bucovina, măi Lu-
dovic!) pentru a veni și a
arunca o găleată de lături în
capetele, doar unele dintre
ele!, ale hidrei de serviciu,
„Serviciile”? Să faci acest
lucru chiar în ziua în care,
pe seama evenimentelor
externe, nu doar că servici-
ile își consolidează ima-
ginea publică, ba își permit
să pună iarăși pe tapet felu-
rite legi de îngrădire a drep-
turilor omului. Și nu e un
secret că autoritățile noastre

se folosesc de atentatul din
Franța pentru a forța imple-
mentarea, peste noapte, a
unor inițiative legislative
care ar putea duce nu 
doar la o supraveghere
generalizată, ci la flagrantă
încălcare a drepturilor omu-
lui sub pretextul siguranței
naționale.

Mai mult, Ludovic-
ceață, a dat-o în soarele ei
de siguranță națională și a
nominalizat trei servicii pen-
tru exmatricularea din
spațiul siguranței naționale:
SPP, STS și protecția
internă (DGPI) din Ministerul
de interne! Pe care le vrea,
nu strânse în același „cuib”
(nu pe față!), nici reevaluate
ca rost, ci de-a dreptul
desființate!

Or, și dacă ar fi cân-
tat pe linia altor cuiburi de
cuci (informativi!) și tot nu ar
fi putut să o nimerească mai
nefericit cu inițiativa lui! Pen-
tru că este cel mai prost mo-
ment pentru a reactiva fobia
serviciilor secrete. Căci,
deși suntem încă pe „albas-
tru-prudent”, nu ne putem
permite un galben-de-cuc.

Desigur, lucrurile
sunt ceva mai complicate,
dovadă faptul că Ludovic

Orban cere desființarea
acelor servicii care nu sunt
în subordinea directă a
președintelui țării (fostul li-
beral, Klaus Iohannis!). 

De fapt, se vrea, nu
dezmembrarea efectivă
acestora, ci inventarea unor
motive pentru a le include în
Comunitatea Națională de
Informații, structură aflată
sub controlul președintelui.
Vorba aceea, dacă am avut
un președinte-jucător, acum
a venit poate vremea unuia
„informativ”, nu?! Și dacă tot
punem serviciile în același
„cuib”, poate le dăm și drept
de inițiativă legislativă, așa

cum voia Iohannis pentru
CSM!

Și e multă ipocrizie
în toată tărășenia „liberal-
orbană”! Căci, mai agârț, li-
beralii luptau pentru
desființarea CSAT, și
scoaterea serviciilor – SRI,
SIE, din subordinea
președintelui, iar acum
mișcarea este în oglindă.

E drept, oricum ar
sta, cucul se vede la fel în
oglindă!

●

Dreptul la cuvânt este sfânt!Dreptul la cuvânt este sfânt!

Dominic
Diamant

DDacă tot ne aflăm în
vorbă şi, fapt constatat este
că, toţi ne pricepem la aşa
ceva, un demon interior îmi
tot dă ghes să mă pronunţ
într-o problemă de mare
importanţă, extrem de
complexă şi complicată care,
zice-se, mă depăşeşte şi nu

e de nasul meu. Aşa o fi, nu
zic ba, dar eu tot am să
încerc. Speculaţiile de tot
felul şi sofisticăriile cu
pretenţii ştiinţifice, în mare
vogă astăzi, nu numai că nu
mă lasă rece dar mă şi
amuză copios.

Uite, domle, îmi zic
eu perplexionat, ce le mai
trece prin tigvă când se
inflamează, de ce pot fi în
stare vajnicii slujitori ai liberu-
lui arbitru, cum se mai
montează ei, lansându-se în
cele mai abracadabrante
teorii şi ipoteze, nesusţinute
decât de dorinţa lor
nemăsurată de a depăşi lim-
itele cunoaşterii, în timp ce
lumea în care trăim e
copleşită, înţesată de mis-
tere şi enigme încă nedezle-
gate.

Recunosc! Tare îmi
sunt simpatici aceşti eroi ai
visurilor şi imaginaţiei, aceşti
vrednici condotieri şi
spărgători ai frontierelor,
care nu dau nici doi bani pe
teoria creaţionistă şi pe
ideea de Creator.

Cu cât patos şi en-
tuziasm îşi prezintă şi-şi
susţin realizările! Cât de
magnifici apar ei în lumina
reflectoarelor! Aşa exem-
plare umane de excepţie,
mai zic şi eu!

Ce mă intrigă, însă,
la aceştia e faptul că se
declară cu neostoită mândrie
slujbaşi ai raţiunii şi liberului
arbitru şi, să-i pici cu ceară,
n-ar acredita ideea aberantă
şi superfluă a Religiei şi
credinţei care însoţesc
umanitatea de la începuturile

ei.
Păi, cum să cadă ei

în acest păcat mortal, cum
să accepte să se facă de
cacao, acreditând teorii atât
de răsuflate? Nu s-ar răsuci
în mormânt un Descartes, un
Nietzsche sau oricare alt
filosof modern cu ştaif?

Dar, cu tot arsenalul
lor ideatic şi terminologic -
găuri negre, găuri de vierme,
gravitaţia atotprezentă şi

suverană, orizont de eveni-
ment etc. - până la urmă
ajung tot la un termen pom-
pos, care înlocuieşte
necunoaşterea, habarnamis-
mul şi ideea de Creator, den-
umit singularitate.

Eu, ca simplu muri-
tor, ce pot să spun?

Le înţeleg poziţia
orgolioasă, demnă de
asemenea bărbaţi, rezonez
cu eforturile lor sisifice, îi
iubesc pentru capacitatea lor
extraordinară de a încerca
să forţeze limitele, neab-
dicând nicio clipă, îi stimez
pentru rezultatele lor, atunci
când le obţin şi nu frizează
absurdul sau ridicolul. Dar,
ca trestie gânditoare ce sunt,
nu pot să mă împac şi să fiu
de acord când aceştia, cu
temperament, insistenţă,
metodă şi stil, încearcă să-mi
vâre pe gât cele mai
năstruşnice şi nedigerabile
elucubraţii şi fantasmagorii,
în vecii vecilor imposibile,
irealizabile, ca şi când aş fi
doar un guguştiuc, în stare
să înghită totul pe nemeste-
cate. Deja am început să
simt fiorii reci ai celui acuzat
de ignoranţă, agnosticism,
scepticism, negativism şi
toate celelalte -isme ce te
pot împinge direct în profuzi-
ile neantului. Nu-i bai, ac-
cept.

Dar, păcătos şi cu
frica lui Dumnezeu cum mă
ştiu, am atâta curaj şi demni-
tate, încât să-mi asum
enormităţile debitate. E şi
aceasta o calitate, nu? 

●
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Hoția de la Loteria Națională...Hoția de la Loteria Națională...
pe înțelesul tuturor!pe înțelesul tuturor!

Ion
Coja

MMărturisesc, de
fiecare dată când am văzut
jucăria aceea complicată
prin care se extrag nu-
merele câștigătoare la Loto,
mi-am zis că nu e cu putință
să fie la mijloc vreo
mânărie, vreo golănie prin

care numerele extrase să
fie dinainte stabilite. Nu mă
voi rezuma la aspectul
tehnic al furăciunii, ci voi
încerca să dau un răspuns
avizat și la întrebarea care
se pune de fiecare dată
când se produce o crimă:
cui prodest? Cine a avut de
cîștigat de pe urma
nelegiuirii?

Vom analiza două
variante: mai întâi Varianta
A, prin care Loteria
Națională nu dă niciun pre-
miu 1, nu dă pe nimeni
câștigător al premiului 6 din
6!

Pasul 1. Este impor-
tant pentru infractorii de la
Loteria Națională să știe
înainte de extragerea nu-
merelor câștigătoare care
combinații de numere nu au
fost înregistrate pe biletele
completate de public, de
jucătorii la Loterie. Acest
lucru este posibil datorită
faptului că fiecare bilet de
loto este înregistrat pe cal-
culatorul central atunci când
este depus. 

Depunerea biletelor
se face până la o anumită
oră și zi, înainte de ex-
tragerea numerelor. Rămân
astfel la dispoziția infracto-
rilor câteva ore bune în care
să afle de pe calculator ce
combinații de numere nu au
fost propuse de jucători.
Rezultatul sunt mii de
combinații care au rămas
nejucate. Și infractorii de la
Loteria Națională decid, la

întâmplare, propriu zis, care
variantă să fie dată drept
câștigătoare în urma ex-
tragerii. Adică îi comandă
suflantei ce numere să
extragă, să le declare
câștigătoare.

Pasul 2. Momentul
cel mai important intră în
sarcina suflantei. Ea nu
funcționează cu mingii de
ping-pong numerotate, cum
ni se pare nouă! Ci fiecare

bilă are în interiorul ei un cip
mic, mic și al dracului!
Scamatoria ca să
reușească are nevoie de
două seturi de bile, două
valijoare, valijoara albă, să
zicem, și valijoara roșie.
Bilele din valijoara albă au
incorporat un anumit cip,
cele din valijoara roșie alt
cip! Suflanta are 3 inele prin
care trec bilele extrase.
Primul inel este inelul care
face posibilă escrocheria.
Acest inel este programat
să accepte numai bilele din
valijoara albă, să zicem, iar
pe celelalte să le respingă!
În funcție de cipul incorpo-
rat!

Nemernicii de la Lo-
teria Națională au o singură
grijă: să nu pună în urnă
bilele dintr-o singură valiză,
bile care să poarte același
cip! Ci pun deoparte bilele
pe care au decis ei să le de-
clare câștigătoare, și le
amestecă cu restul bilelor
din celălalt set, din care au
scos, firește, șase bile,
perechile bilelor ce urmează
să fie extrase ca
câștigătoare. 

Această manevră
este posibilă deoarece in-
elul de la suflantă este pro-
gramat de onor conducerea
Loteriei să recunoască
numai cipul de la cele șase
bile, cip diferit de cipul celor-
lalte 43 de bile! Deci inelul
nu recunoaște numărul de
pe bilă, ci cipul din interior!
(Varianta simplificată ar fi ca

numai bilele dintr-o valijoară
să poarte un anumit cip, iar
celelalte să fie nemarcate.
Dar e mai puțin probabilă
această variantă, deoarece
este nevoie nu numai ca an-
umite bile să fie atrase de
inel, ci și ca celelalte să fie
respinse, precum doi
magneți care se atrg sau se
resping în funcție de cum
poziționezi polii acelor
magneți!)

Loteria Națională,
de când a fost dată pe
mâna „grecilor”, a funcționat
mai ale după Varianta A,
dând un număr suspect de
mic de premii I. Mult mai mic
decât în anii de dinainte de
introducerea suflantei crimi-
nale!…

Varianta B, când
conducerea Loteriei
Naționale decide să dea,
totuși, un premiu I. Din
lăcomie tipic „grecească”,
nemernicii nu se îndură să-l
dea, la întâmplare, vreunui
amărît ca mine sau ca tine,
iubite cititor! Ci
programează nu doar nu-
merele, ci și cine să fie feric-
itul câștigător!

Pornim de la ideea
că nu ar exista vreo posibil-
itate de a introduce un bilet
după ora când se închide
tragerea și nu se mai
primește niciun bilet de loto.
Deși la cât sunt de inventivi
escrocii dela Loteria
Națională, nu exclud cu totul
varianta cea mai simplă:
completează un bilet Loto
după ce se anunță nu-
merele căștigătoare și-l in-
troduc pe competer!

Dacă cumva nu le
stă în caracter să fie atât de
cinici, de nerușinați, au la
dispoziție mai multe
posibilități. 

Bunăoară joacă „pe
bune” câteva sute de bilete
și le compară apoi cu lista
combinațiilor care nu au fost
depuse de muritorii de rând,

fraierii ca noi! Aleg una din-
tre aceste combinații, aflată
pe un bilet „de-al lor”, și cu
ajutorul suflantei numerele
de pe acel bilet ies
câștigătoare!…

Mai departe, cine se
prezintă cu biletul să ridice
banii, este alt prilej de
golănii pentru conducerea
Loteriei Naționale! Chipurile
câștigătorii vor să rămână
necunoscuți!… În alte țări

acești câștigători sunt
bucuroși să se arate lumii,
să se bucure împreună cu
familia, cu prietenii, even-
tual să-i facă pe dușmai să
pleznească de ciudă!…

Numai ciudații ăștia
de români, nu! Nu vor să se
afle de norocul ce a căzut
pe capul lor! Nu cumva să
trebuiască să-și plătească
restanțele la întreținere!…
Nu mai insist cu alte matra-
pazlîcuri care se mai fac
sub aceeași oblăduire! Mă
rezum la esențial!

*

Cui prodest? Unde
se duc banii atât de mulți
câștigați cu atâta trudă?!
După o informație căpătată
întâmplător în dimineața
acestei zile, 70 la sută din
încasări le iau „grecii”, adică
firma cu care Loteria
Națională a încheiat un con-
tract pentru care ar trebui
împușcați toți, până la por-
tar, din toate cele trei schim-
buri! Am pus între ghilimele,
„grecii”, deoarece banii nu
ajung de fapt la firma
respectivă, ci sunt sever
dijmuiți de cei pe care i-a
reprezentat directorul Lo-
teriei care a semnat con-
tractul, plus ceilalți directori
care au mai fost pe post de
atunci. 

Acești funcționari i-
au reprezentat pe cei care i-
au pus în funcție: partidele
politice, cele care participă

de 25 de ani la actul
guvernării în România! Par-
tidele politice au nevoie de
mulți bani, atât pentru buzu-
narul propriu al liderilor, cât
și pentru cheltuielile mari pe
care le au! Au nevoie mai
ales de bani iliciți, de care
să nu dea nimeni socoteala!
De aceea le-a trebuit o firmă
străină, de care fiscul nostru
să nu se poată interesa
prea mult, ce face cu banii
câștigați în România.

Mi-aduc aminte
bine, în 1990 sau 1991,
presa, încă liberă și scor-
monitoare pe atunci, a de-
scoperit o escrocherie cu
niște vapoare care au adus
zahăr în țară în beneficiul
unei firme obscure. 

Nu s-a putut afla ce
persoane se aflau în spatele
acelei firme. S-a descoperit
însă că din beneficiile acelei
firme s-au înfruptat toate
partidele politice parla-
mentare la acea dată!… De
atunci, presa n-a mai avut
acces la dovezile că prac-
tica aceasta a continuat.
Dar putem dormi liniștiți,
partidele noastre nu se
întrețin nici azi din cotizații
sau donații.

Mi-aduc aminte ce
mi-a povestit Aurel Șeitan,
național-țărănist din tată-n
fiu! Ani grei de închisoare la
activ, participare la
rezistența din munți etc.
După 1990 s-a grăbit să
vină în Țară și să se prez-
inte la partid, să pună
umărul la redresarea PNȚ-
ului și a Țării! 

Să pună umărul și o
sponsorizare, o donație
modică, de câteva mii de
dolari. Casierul partidului i-a
mulțumit cam în acești ter-
meni: „Măi, Aurică, nu te
dau pe tine banii afară din
casă!… Păstrează-i! Dar
semnează-ne o hârtie că ne
donezi un milion de dolari!
De hârtia asta am avea
nevoie!…” Trăiau și Cor-
neliu Coposu, și Ioan Dia-
conescu!…

Păi dacă un partid
ca PNȚCD-ul s-a pretat la
asemenea malversații, vă
dați seama ce se putea pe-
trece la casieria celorlalte
partide, mult mai bine
reprezentate în Parlament și
în guvern! 

●
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Despre chestiunea evreiască…Despre chestiunea evreiască…

V. I. 
Zărnescu

NNicolae Iorga aver-
tiza, cu ironia sa
voltaireiană, în interpelarea
PROBLEMA EVREIASCĂ
din Parlament, din 11 febru-
arie 1910, exact asupra
intenţiei perfide de a deveni
„români“ a evreilor care
pretindeau drepturi echiva-
lente cu ale românilor pe
motiv că s-au născut în
România:

„Foaia evreiască
intitulată România vorbeşte
despre chestia socialistă,
despre afacerea Racovschi
(…). D-lor, iată ce zice foaia
România: «Cu prilejul afac-
erii Racovschi, cercurile ofi-
ciale și naționaliste au
descoperit un raport între
mișcare socialistă și Evrei.
Studenții naționaliști, foarte
probabil nu fără îndemnul
Guvernului, în orice caz de
acord cu acesta, au strigat
că mișcarea în favoarea lui
Racovschi este înscenată
de Evrei. Fapt cert este că,
dacă Evreii au fost
deocamdată străini mișcării,
simpatia lor nu i-a lipsit. So-
cialismul în țară nu mai este
o cantitate neglijabilă și par-
tidul nou, care este pe drum
de a se forma, constituie de
acum o putere însemnată,
de la care Evreii pot aștepta
liberarea lor din jugul în care
gem». Acesta în luna lui No-
vembre, și acela care scrie

aici prevede că, după o
discuție între socialiști, din-
tre care unii vedeau enormi-
tatea părăsirii punctului de
vedere național românesc
pentru a trece prin umani-
tarism și a ajunge la punctul
de vedere național evreiesc
– extraordinar pentru un
Român rătăcit –, că, va să
zică, după acesta, se va
ajunge la declarația marelui
partid social-democrat
român că el înțelege ca
Evreii să nu mai fie străini, ci
să se bucure de drepturile
tuturor celor care s-au
născut în România. Prin ur-
mare, d-lor, după teoria
dumnealor, cine vrea să fie
Român, nu are decît să se fi
născut în România, și, deci,

pentru aceasta nu ar avea
Evreii din Bucovina sau din
Rusia decît să-și trimeată
pe stimatele lor consoarte în

anumite momente-n Româ-
nia pentru a o înzestra cu un
număr de cetățeni născuți
aici. (Mare ilaritate). Și, d-
lor, articolul continuă: «Par-
tidul social-democrat este la
noi singurul care se
gîndește la emanciparea
celor cîteva mii de evrei».
Dacă ai zice 350.000, – tot
cîteva mii! Vedeți, o canti-
tate neglijabilă!“

Ironia din acest ultim
rând se referă la faptul că,
atunci, în 1910, în România
Mică evreii pretindeau că
sunt doar circa 350.000, dar
Nicolae Iorga, chiar la în-
ceputul acestei interpelări
parlamentare, subliniind
dezinformarea practicată,
relevase că, în realitate, e

vorba de peste 500.000! 
După circa un sfert

de secol, pe vremea Guver-
nului Goga – care, la fel ca

Petru Șchiopul, încercase
să-i expulzeze pe evreii
intrați ilegal în țară și, la fel
ca în 1910, stârnise un
scandal în „Ioropa“ cu
acuze de antisemitism la
adresa României –, evreii
ajunseseră la circa 2,5 mil-
ioane de indivizi, fiind, cum
a reamintit, recent, Gabriel
Constantinescu, în raportul
de un evreu la șapte
români: adică cel mai mare
din Europa, la mare distanţă
de proporţia din celelalte
state, chiar de situaţia din
Rusia, unde erau cei mai
mulţi evrei. 

Mistificarea pe
această temă este la fel de
virulentă și acum, când
Aurel Vainer pretinde că ar

mai fi doar 8.000 de evrei
(tot atâţia erau şi în 1989!),
deși s-a ajuns tot la circa 2,5
milioane de evrei.

C h e s t i u n e a
evreiască este extrem de
complexă, iar prin simplifi-
carea ei expeditivă și
abuzivă – așa cum unii spun
„evrei români“, – ne batem
singuri cuie în tălpile de care
vom avea nevoie pentru a
cerceta şi lămuri problema
și, eventual, pentru a le da
un șut unde trebuie evreilor
prețioși – ca Elie Wiesel,
Radu Ioanid, Victor Neu-
man, Alexandru Florian,
Marco Maximilian Katz,
Jean Ancel, Horia-Radu
Patapievici, Mihai-Răzvan
Ungureanu, Vladimir
Tismăneanu ș.a. –, care vor
să ne impună opiniile lor, tot
așa cum, în antichitate,
preoţii leviți le impuneau
iudeenilor riturile cultului iu-
daic, normele de comporta-
ment, ideologia rasistă,
politica teroristă etc.,
reluată, acum, de conduc-
erea Israelului, pe baza,
cum acuza Roger Garaudy,
a „interpretării tribale a tex-
telor biblice“! Din punct de
vedere genetic, sau etno-
rasial dacă vrem, toată
lumea admite despre hazari
că sunt de origine turco-
mongolă, preluând, de alt-
fel, opiniile lui Abraham
Poliak și Arthur Koestler.

●

Companiile austriece „măcelăresc” pădurile româneşti, Companiile austriece „măcelăresc” pădurile româneşti, 
poliţia arestează doar ţărani cu o căruţă de lemnepoliţia arestează doar ţărani cu o căruţă de lemne

Ionuț
Țene

ÎÎn problema tăierilor
ilegale şi a jafului organizat
din pădurile României or-
ganele statului nu fac nimic.
DNA şi Poliţia Română se
bat în comunicate când
arestează un ţăran cu o
căruţă de lemn furat sau un
Aro vechi cu o remorcă de
buşteni de pe marginea dru-
murilor forestiere, dar bravii
noştri anchetatori nu mişcă
un deget când e vorba de
companiile austriece care
rad pădurile Ţării Româneşti
în valoare de un miliard de
euro pe an. 

Lăcomia patronilor
austrieci nu mai are limite.
Schweighofer, Kronospan şi
Egger, companii austriece
de prelucrare a lemnului, au
avut anul trecut o cifră de
afaceri cumulată de 1 mld.
euro, dublă comparativ cu
2009. Schweighofer, Kro-
nospan şi Egger, companii
austriece care controlează
prelucrarea lemnului din
România, au ajuns în 2014
la afaceri cumulate de 1

mld. euro din vânzarea de
cherestea şi alte produse
din lemn, din care mai bine
de jumătate merge la ex-
port. Producţia de cherestea

în 2014 a fost de circa 5 mil-
ioane de metri cubi, faţă de
1,4 mil. metri cubi în 2000.
Schweighofer a avut o cifră
de afaceri de 470 mil. euro
şi un profit de aproape 100
mil. euro anul trecut, rulajul
Kronospan Sebeş este de
aproximativ un sfert de mil-
iard de euro cu pierderi de
0,3 mil. euro (în 2012), iar
Egger a făcut anul trecut
afaceri de 209 mil. euro cu
un profit de 14 mil. euro (în
2013).

Companiile aus-
triece au început asaltul
asupra Parcului Naţional

Retezat, singura zonă cu
pădure virgină din Europa.
Publicaţia „Jurnalul Româ-
nesc” de la Viena a demas-
cat afacerile companiei

Schweighofer în legătură cu
lemnul prelucrat şi vândut
ca material bio în Obi Bau-
markt. Nu înţeleg de ce
autorităţile statului român nu
intervin pentru stoparea
„măcelăririi” fondului
forestier românesc de către
companiile austrice. Din
informaţiile noastre vă
dezvăluim că lunar lideri
politici din preajma UDMR
vin la Viena şi ridică valize
cu banii cash pentru fa-
vorizarea exploatării lemnu-
lui din Harghita şi Covasna.
De astfel de acte de
corupţie ce se ridică la mil-

iarde de euro DNA şi Par-
chetul, care se comportă
slugarnic intereselor SUA şi
Bruxellului în România, nu
mişcă un deget să aplice
legea. Pentru ofiţerii DNA e
importantă numai arestarea
plevuştii sau a oamenilor de
afaceri români, Doamne
Fereşte să supere „Marele
Licurici” şi să aresteze un
mahăr al unei mari companii
străine care ne fură din
1990 încoace.

Sper că ultima
petiţie către premierul Victor
Ponta va sensibiliza
autorităţile române, care
închid opchii la defrişarea
pădurilor din Parcul Naţional
Retezat. “Am aflat că lemul
din Retezat a ajuns la fab-
rica Schweighofer unde a
devenit un banal material
pentru șeminee; brichete și
peleți care se vând prin su-
permarketuri, benzinarii și
magazine de bricolaj din
Europa de Vest. Vă rog să
vă amintiți că în anul 2011 s-
a tăiat illegal în acea parte
din Retzat și la intervenția
ministrului mediului cu
susținerea Academiei
Române și a Consiliului

Ștințific al Parcului s-a decis
stoparea tăierilor și ridicarea
zonei la rang de protecție
integrală. Inainte de a-și ter-
mina mandatul, în februarie
2014, dooamna ministru
Lucia Varga a semnat o
derogare care a permis
reînceperea tăierilor în
Retezat. Trebuie decis o
dată și pentru totdeauna ca
Retezatul, simbolul naturii
sălbatice din Europa, să fie
protejat integral și strict, iar
zona tampon să fie
instaurată în jurul acestuia
în afara limitelor parcului”.

E vremea ca românii
să nu se mai lase păcăliţi de
propaganda „justiţiei inde-
pendente”, care se aplică
doar „hoţilor” români, ci să
se organizeze şi să facă
presiune asupra DNA şi
Parchetul General pentru a
se ocupa de marea corupţie
internaţională, adică
ilegalităţile şi tunurile date
de şefii marilor companii
străine care au pus la pro-
priu pădurile din România
pe… butuci.

●
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Răgazul milogului neînțelesRăgazul milogului neînțeles

Cezar 
A. Mihalache

MMai bine rămânea
plagiator… Și nu începea să
cerșească, după voturi,
timp. Timp să mai stea cu
ciolanul puterii la bot, că
alminteri zgărciuri culeg ai
lui din el. Baronii, famiglia
politică, toți aceia pe care i-
a dus de nas. Dar acum se
arată și milog. Și ne
cerșește răgaz de
deșteptare, să mai rămână
la putere, chipurile să
înțeleagă când și ce a
greșit. Să ne dovedească
faptul că a înțeles dintr-o în-
frângere (reală) mai mult
decât din toate victoriile an-
terioare (plagiate).

Dar exercițiul de
smerenie este servit cu
același chip (și tupeu) de
fariseu… Căci, nici nu a
așteaptat să-și șteargă elec-
toratul întristat eventuala
lacrimă de (ne)despărțire
din primele fraze ale
„mărturisirii” că „dottore” în
mitomanie s-a pus și în pos-
tura de jerfit politic.

Cică el ar fi plecat,
ar fi ieșit chiar și anticipat la
pensie (!), dar s-a gândit la
cei ce l-au votat. Apoi, s-a

gândit la cei ce nu l-au votat
și aici are nevoie de timp.
Să priceapă dacă aceștia
nu l-au votat pentru că nu l-
au vrut pe el sau nu l-au
votat pentru că l-au dorit pe
Iohannis. Adevărată dilemă,
aproape cât un doctorat în
psihologia mulțimilor elec-
torale, nu?!

De fapt, Viorel se
laudă cu toți ce l-au votat.
Adică, mai corect spus,
electoratul care nu l-a votat
pe Iohannis. Pentru că nu l-
au votat pe mitoman, ca
persoană, ci au azvârlit
stampila pe el, votând pen-
tru primarii care i-au făcut
campanie, votând în nu-
mele ajutoarelor sociale și a
feluritelor pomeni electorale,
votând să nu carecumva să

le taie Iohannis pensiile cu
fluturașul Poștei Române…

Apoi, mai era o
problemă pentru care nu a
plecat, ne zice Ponta cu aer
de gâgă autoplagiat. Că el
se retrăgea, dar asta
însemna să plecăm de la
guvernare. Nu doar el, ci
toată echipa de usliști

politici! „Bun, mă retrag,
plecăm de la guvernare, dar
eu am o responsabilitate
faţă de foarte mulţi oameni”.
Or, nu asta cu „responsabil-
itatea” sare în ochi, vorba
aceea, discursuri politician-
iste tot înghițim de 25 de
ani, ci faptul că, nici după o
înfrângere, nu a reușit să se
desprindă din statutul de „el
este totul”! Că, dacă pleacă
el, e ca și cum ar pleca tot

PSD-ul de la putere!
Iar asta, oricât timp

i-ar acorda electoratul, chiar
s-ar putea să nu înțeleagă,
nu până la vârsta pensiei, ci
mult după! Aidoma
„tătucului” care nici acum nu
a înțeles chestiuni esențiale
din istoria post-decembristă!
Și care va închide ochii con-

vins că nu a greșit nicicând;
ci noi am greșit că nu l-am
înțeles!

Dar noi ce păcat
avem de plătit pentru a mai
rămâne pe cap cu cel ce are
nevoie de timp (cam până în
2016!) pentru a înțelege cu
ce a greșit el primilor
greșiți?! Adică nouă, ăștia
care acum, chipurile, ar tre-
bui să-l mai răbdăm până se
luminează!

Cu Ion Iliescu au
fost 25 de ani… degeaba;
cu Viorel Ponta doar câteva
mandate. Dar de ce trebuie
să avem răbdare să
înțeleagă ceea ce oricum
vrea el să priceapă?!

Iar dacă pe unul nu
am știut să-l scoatem din is-
torie, măcar pe cel de al
doilea să-l expediem într-un
CFS politic. Să stea acolo
până se va lumina și abia
apoi să mai bată cu degetul
în urna de vot. Poate, peste
un mandat al alternanței
dezamăgirilor, din ciclul
electoral „Degeaba”, îi va
veni din nou rândul. Chiar
fără să fi fost nevoie să
înțeleagă ceva. Pentru că,
la o adică, mai repede ca el,
va înțelege electoratul dacă
a greșit carecumva când i-a
dat cu stampila peste
gheara politică.

Oricum, o nouă
mărturisire… Și e la fel ca
Adrian Năstase care, în loc
să se căiască dupa ce a
ieșit din pușcarie, ne dă
lecții. E drept, Ponta nu a
ajuns încă pe acolo, de
aceea, în loc să se căiască,
se maimuțărește în fază de
implorare…

●

Dacă nici în acest an Puterea nu ia în calcul poporul, Dacă nici în acest an Puterea nu ia în calcul poporul, 
vor ieşi pînă şi morţii din morminte...vor ieşi pînă şi morţii din morminte...

Maria-Diana
Popescu

CCorupţia în sînul Put-
erii a atins o cotă sinistră în
2014, acesta fiind şi unul din
motivele sărăcirii românilor.
Potrivit statisticilor, opt din zece
români sînt săraci, România
avînd o rată a sărăciei de trei
ori mai mare decît media U.E.
Un loc de muncă nu
garantează un trai omenesc,
atîta timp cît românii au cele
mai mici salarii din U.E. rapor-
tate la preţuri echivalente celor
din Uniune, iar la taxe şi im-
pozite îi surclasează degajat
pe europeni. Şi, staţi liniştiţi, nu
se întrevede nicio afurisită de
şansă care să-l scape pe
român de sărăcie şi nici de
caracatiţa care a pus stăpînire
pe Ţară, decît printr-o
restartare totală: adică, toţi cei
care au făcut politică în acest
sfert de veac al capitalismului
de junglă românesc, inclusiv
rudele acestora, pînă la ultimul
grad, să nu mai pună piciorul
pe nici un nivel de putere,
Averile, confiscate şi să fie
lăsaţi doar cu bani de metrou
în buzunar, ca tot românul. La
fiecare sediu de partid să fie
ridicat un arest de tranzit unde
să fie cazaţi pînă la judecarea
faptelor comise.

Prea multe aşteptări
de la preşedintele ales ar fi
hazardante! Precum vede şi
orbul, circulă la relanti, întot-
deauna cu un morman de hîrtii
în buzunar, de pe care citeşte

discursurile gîndite de con-
silieri. Nu stă bine nici la capi-
tolul Constituţie, proceduri
legislative, cifre, litere şi date
macroeconomice. Ca să nu
mai vorbim de cartea „Pas cu
pas” - un munte de exprimări
paraliterare, unde coboară
tîrîş-grăpiş parcă din veşminte
adolescentine direct în man-
taua grea a literaturii postmod-
erne, fără o respiraţie a
inspiraţiei, cu frazări alambi-
cate, care nu fac nume bun nici
unui cenaclist neofit. Probabil
cu această carte se închipuie
admis în breasla scriitorilor, dar
nu face decît să se
îmbulzească, alături de ceilalţi
politicieni cu cărţi la activ, pe
drumul iluziei şi al gloriei liter-
are deşarte. Ei doresc să fie
„an open book", doresc să
pară autori mari, serioşi, pro-
funzi, cum se vrea şi
preşedintele ales. Deşi, cam
toţi din categoria politicieni-
scriitori ating ridicolul, îşi vînd
cărţile pînă la ultima. Para-
doxal, nu? Slugoii, membrii de
partid şi fanii dau cu banii de-a
azvîrlita, aşa, de pamplezir, nu
că i-ar interesa ce scrie în
carte. Un literat cu ştate vechi
nu-şi va cheltui niciodată
bruma de bani pe
paraliteratură.

Ei, da, nu va trece
mult timp şi entuziaştii vor con-
stata că Băsescu a lăsat pa-
harul nespălat pe birou,
Iohannis a băut apă după el şi
s-a infectat. Deocamdată este
preşedintele unui zîmbet pub-
licitar, este preşedintele celui

mai scăzut nivel de trai din Eu-
ropa, celui mai mare nivel de
corupţie, celor mai mici salarii
din U.E., celor mai proaste dru-
muri, celui mai umilitor sistem
de protecţie socială, celui mai
anemic sistem de sănătate 
şi de învăţămînt, este
preşedintele celor mai multe
spitale fără dotări, deşi medicii
români, cei mai inteligenţi şi
căutaţi în lume sînt cei mai
prost plătiţi; este preşedintele
celor mai înţesate aziluri, celor
mai corupţi politicieni (strîns
uniţi în jurul său), al celor mai
mulţi săraci, este preşedintele
satelor neelectrificate din
România. Să-i amintim lui Io-
hannis, cum i-am sesizat şi lui
Băsescu de nenumărate ori,
că România nu e Sibiu, cum
nici pentru Băsescu nu trebuia
să fie un vapor cu mărfuri de
vînzare, poate pe perioada
mandatului de primar n-a citit
studiul cu pricina, că, Institutul
de Economie Socială şi Institu-
tul pentru Cercetarea Calităţii
Vieţii din cadrul Academiei
Române au dat publicităţii
studiul potrivit căruia, în mediul
rural peste două milioane de
oameni, care n-au furat pre-
cum politicienii, sînt extrem de
săraci şi muncesc cu ziua prin
sat. Trei sferturi dintre ei
trăiesc în condiţii precare, 37 la
sută nu au nicio formă de
remuneraţie, iar peste 36la
sută sînt pe cont propriu. Bun
înţeles, alambicatele studii vor
rămîne la dosare în sertare,
cum de altfel şi electrificarea
gospodăriilor şi satelor din

România, tot acolo se află. Vă
vine să credeţi sau nu, dar în
mileniul trei montarea unor
stîlpi şi a unor fire
conducătoare de electricitate
este pentru guvernaţii noştri
echivalentă cu trimiterea unei
rachete pe Marte! O normali-
tate a civilizaţiei a devenit o
dificilă problemă naţională fără
soluţii de rezolvare pentru
bonjuriştii Puterii. În România
există 97 de localităţi complet
neelectrificate, Domnule
Preşedinte Iohannis, plus alte
97.805 de gospodării neelec-
trificate amplasate în 2.284 de
localităţi străbătute de uliţe
neasfaltate. Din cinci români
de la sat, trei se spală în
lighean sau în butoi, şi au pe
post de toaletă o groapă
săpată în pămînt, în fundul
curţii. De aceea cred tot mai
mult că dacă avem un
preşedinte cu dublă cetăţenie,
fapt ce contravine Constituţiei,
ar fi potriviţi pentru consiliile
judeţene cîte un polonez, un
ungur, un rus, un arab, un is-
raelian, un italian, un american
sau britanic din spiţă regală.
Numai în acest mod am putea
făuri România Occidentală, iar
satele Ţării ar avea curent
electric.

Vrem sau nu,
democraţia ne-a îmbogăţit cu o
fatalitate cruntă, care trebuie
judecată urgent: fenomenul
politic cu caracter neromâ-
nesc, antiromânesc şi servilis-
mul condamnabil al
politicienilor - marionetă,
alteraţi de evazionismul ideo-

logic, sufocat de realii şocante
la nivel de aplicabilitate, impor-
tat din Occident, care glisează
pe zona carenei de la graniţa
legilor şi moralei, doar în in-
teresul decidenţilor. Cum să
vorbesc în şoaptă, cu dragoste
şi blîndeţe despre clasa
politică, despre preşedintele
ales, interesat deocamdată de
propria imagine, de vreme ce
România, de 25 de ani în mîini
străine necurate, e acum
stropită, ca să se trezească, cu
puţin oţet german. „Am fost
vasalii marilor imperii, şi vai
nouă, acum, din nou, pe mîna
nemţilor”, îmi scrie din S.U.A.,
un medic oncolog român, doc-
tor în Ştiinţe medicale. Aşadar,
România a trecut în 2015 cu
un număr impresionant de
politicieni corupţi amplasaţi
după gratii sau cercetaţi în lib-
ertate. Tot românul a aflat că
marile companii dar şi unele
instituţii ale statului au fost
surse de înavuţire pentru cei
aflaţi la conducerea lor, sub-
minînd tot timpul existenţa
poporului şi trădînd interesele
naţionale. Dacă nici în 2015,
preşedintele ales şi Guvernul
nu-şi vor canaliza atenţia pe
îmbunătăţirea traiului românu-
lui, vor ieşi morţii din morminte,
citînd o profeţie a lui Nostr-
damus pentru anul în curs, şi
îşi vor ascuţi coasele pentru
dreptate! 

●


