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„Fii îngăduitor cu dobitocii, 

nu-ţi pune sufletul pe masă 

că se şterg cu el la nas.” 

- Marin Sorescu
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Cezar 
Adonis Mihalache

CCe-i drept, „mutulică”
aproape că a rămas! Dar nu
mai mormăie, de la o
propoziție la alta, ci vorbește
mai apăsat și mai pregnant cu
fraze deja aproape la fel de
lungi ca în limba lui Schiller! Și
abia acum pare că îl putem citi
cu adevărat: nu, nu e scurt la
vorbă (poate la cea
românească, până mai ieri,
da!), ci tot mai concis! Concis
nu dintr-o prețiozitate
confuciană, ci pentru a sublinia
felul personal de a pune punc-
tul pe „i”. Vorbind dară, nu
puțin, cum părea, ci scurt și
rece. Până mai ieri cu acel
zâmbet superior ce părea doar
nefericit ales. Dar care acum
începe să semene cu am-
prenta lăsată de urmele unei
ironii (a soartei, dar tot pentru

noi!) a altui poftitor de puteri
depline.

Da, „mutulică” vrea, nu
să rupă gura târgului, uimându-
l ce multe înțelesuri pune în
vorbele-i puține, ci să ne bată
dunga unor rostiri decisive prin
târgul acesta în care încă sun-
tem și noi. Și începe să-și
așeze argații potriviți. Preluați
din moștenirea de la Grivco, și
nu ar fi mare bai, pentru că
erau și printre aceia valori, dar
și pe cei cu pregătire „magna
cum Soroș”!

Klaus ne plesnește
dară peste fața noastră încă
prea ospitalier și cumsecade
de primitoare cu „urmașul” or-
câmuirii nemțești, cu o palmă
groasă românească. Mult mai
grea decât aceea pe care ne-o
mai trântea Traian Băsescu în
exercitarea rolului lui de
„președinte-jucător”. Căci,
dacă de la Traian o încasam ca
victime colaterale, efect al
undei care avea drept țintă
instituțiile statului, de la Klaus
ne-o luam „bine făcut”, cu
direcție precisă.

Iar președintele nu își
va struni elanul lucrului bine
făcut pentru cei ce l-au pus
acolo! (Aproape ca la revoluție:
noi am făcut-o, dar nu a fost a
noastră. La fel și în cazul lui
Klaus; noi l-am ales, dar nu e

al nostru!). Și nu se va opinti să
judece cu jumătatea lui
nemțească partea pe care o
oferă meticulos mioriticilor. Azi
„ai lui”, dar mâine, dacă nu-l
strunim, ai lui, ca vlădică.

Nu se va înfrâna dară
căci mandatul pentru el va
curge multe mai repede. Iar la
sfârșit, dacă o ține așa, nu va
mai avea nici măcar procentele
lui traian Băsescu în cele mai
nefericte zile ale acestuia ca
șef al statului!

E drept, prezența câr-
muirii Grivco, azi prin el cap al
treburilor, și, secundar, prin
Victor Ponta, va continua prin
tot mai probabila extensie a
guvernării PSD-iste (sau orice
acronim va mai avea, ca nume,
și orice pantonime plagiatoare
pe post de lideri), din 2016.
Pentru că unul dintre rosturile
treburilor bine făcute este toc-
mai perpetuarea cârmuirii
Grivco.

De aceea, „lucrul bine
făcut” (pentru ai lui; dar ăia
care l-au pus în capul tre-
burilor!) trebuie terminat într-un
mandat. Iar unul dintre lucrurile
bine făcute pare a fi și numirea
în funcții cheie a unor person-
aje care să continue treaba și
după ce nu va mai fi el. Dar,
poate vom reuși să-l
demascăm din admirația
noastră. Căci singur face gafe
în încercarea de a grăbi lu-
cruile.

Bunăoară încălecarea
instituțiilor. Și-a băgat nasul
anti-constituțional peste liber-
ali, reproșându-le votul din par-
lament! Imixtiune politică! Și-a
suflat apoi nasul peste proiec-
tul de cod fiscal al guvernului,
într-o imixtiune grosolană
peste puterea executivă. Iar
dacă privim la primele lui ieșiri
în spațiul public, ca președinte,
în zona magistraturii, ceea ce
păreau acadelele sfârâmate în
graba de a mormâi primele dis-
cursuri, acum le putem apostila
ca imixtiuni peste puterea
judecătorească.

Klaus începe nu doar
să (ne) dezamăgească! Începe
să facă dovada lucrului bine
făcut pentru oricine altcineva,
dar nu pentru noi!

Cum ar fi propunerea
unui bursier Soroș pentru șefia

SRI. Care nu va mai fi
„accidentală” dacă va merge în
oglindă cu propunerea lui MRU
pentru șefia SIE. Al acelui
„Mihai liniuță” care îi zicea în
draci pe ungurește în campa-
nia electorală! Și care, poate,
din dor de carne de vită
japoneză, îl învață pe Klaus
adevărata prețiozitate pe care
trebui să o aibă vlădica
„nemțească” din partea opincii
românești. Dar atunci să-l pună
pe MRU șef la protocol, nu la
SIE!

Așadar, un buriser
Soroș în fruntea SRI, un per-
sonaj fără scrupule la SIE, un
agent de sprijin al Budapestei
rămas în fruntea Senatului…
Și vorba de pe urmă a acelui
Moromete care se uită lung la
votul din ziua în care a votat cu
inima: țara-i aproape gătată…

Desigur, Klaus Iohan-
nis ne poate face dovada că
nu-i place nici protocolul exce-
siv, nici vita de kobe nu are ce
să căute în meniurile consilier-
ilor, nici aceștia nu au ce să
caute în fruntea SIE, și nici bur-
sierii Soroș în cea a SRI (or,
poate, trebuie grabnic șterse
dosarele SRI despre activi-
tatea „soroșiană” în Româ-
nia?!).

Poate face oricând
această dovadă! Și atunci vom
putea trăi și noi, alături de el,
bucuria imensului (cum pare
acum!) mandat pe care îl are în
față. Să fie el acel Moromete
care ne-a lăsat să ne frigem cu
supa de buza de sus a
veșnicului extaz!

P.S.:

Vizita președintelui bulgar a
fost prima de care a avut parte
Klaus, „acasă”. Iar o primire cu
atâtea floricele de ceremonial
nu poate să nu te pună pe gân-
duri! Măcar prin faptul că
onorul militar de la Cotroceni a
fost aproape ca la ziua noastră
națională! Ba, pare că, dacă
până mai ieri, nu mai era
șampanie la Cotroceni, acum
curge prea multă! Și, iată, nici
accidentul feisbucist al
purtătoarei de vorbe a Cotroce-
nilor, când s-a plâns cât de
neospitalier, ca protocol, este
palatul Președinției, nu pare a
fi fost accidentul ei. Că doar ea
purta vorbele pe care le auzea,
poate chiar în nemțește printre
reproșurile despre cât de
scârțari sunt românii-opincari
cu protocolul conducătoriilor lor
(așa că aceștia trebuie să-și ia
singuri cele cuvenite, nu?!).

●

Delincvența în rândul politicieDelincvența în rândul politicie--
nilor e în creștere!nilor e în creștere!

Victor
Nafiru

MMotorul care mâna
democrația noastră spre cul-
mile capitalismului occidental
s-a gripat din nou. Nu știu
dacă el a funcționat normal
șapte zile la rând în cei 25 de
ani de tranziție, însă sunt
sigur că autovehiculul în care
s-a urcat poporul român în

decembrie 1989 a devenit, la
scurt timp de la acel mo-
ment, unul de second-hand,
prăfuit și neperformant,
datorită neo-comuniștilor
care au făcut saltul peste
noapte de la învăță-
tura marxist-leninistă la
democrația reală. Adică, cei
din linia a două au ajuns să
gândească în numele nostru,
să facă legi pentru cei mulți
și să fure doar pentru ei.

Spun asta, plecând
de la o simplă constatare:
Dacă până acum în presă
apăreau doar știri despre
hoți, proxeneți, curve,
cămătari și bătăuși de cartier,
de la o vreme jurnalele tele-
viziunilor și ziarele on-line
gem de arestări de polițiști,
judecători și miniștri. Parcă
asistăm la o cursă a infracto-
rilor, contra cronometru, în
care s-au înscris nume cu
greutate în peisajul mioritic.

Personaje care ne-
au dictat destinele și ne-au
făcut să credem că suntem
pe drumul cel bun. La un mo-
ment dat, chiar au pozat,
metaforic, în far călăuzitor a
cărui lumină eșua, ca un
făcut, în bancul de nisip. Ne-
au înșelat speranțele și,
ceea ce este mai grav, au
reușit să ne insufle convin-
gerea că toți sunt la fel. Fie
că erau pesediști sau liberali,
fie că mărșăluiau sub însem-
nele pediste ori udemeriste.
Cu toții au furat, cât să le
ajungă pentru cinci generații.

Au furat pentru că au
crezut mereu că ei au drep-

tul să facă așa ceva, fără ca
justiția să se atingă de ei. Au
furat pentru că tot timpul a
existat o complicitate tacită la
schimbarea guvernării, de
genul: Nu am treabă cu hoții
tăi, dar nici tu nu te atinge de
infractorii mei. Mai mult, au
furat împreună, pornind de la
constatarea că banii nu au
culoare politică.

Procedând în acest
mod, au ratat șansa de a

intra în istoria noastră ca
generația care a ajutat
România să treacă de la co-
munism, la capitalism. De la
deznădejde și sărăcie, la
speranțe și bunăstare. O
șansă pe care nu o ai la
îndemână în fiecare zi. În
schimb, au reușit
performanța de a intra într-o
altfel de istorie, cea a peni-
tenciarilor. O istorie a
ticăloșeniei politice și a in-
fractorilor cu ștaif.

Tonul l-a dat Adrian
Năstase, fost prim-ministru
care, în aroganța-i
nemăsurată, îi îndemna pe
ziariști să-i numere ouăle, și
l-a urmat, ministrul-caltaboș,
Decebal Traian Remeș, elec-
tronistul de la Agricultură,
Ioan Avram Mureșan, cofe-
tarul-rapidist, George Copos,
Codruț Sereș, Sorin Pantiș,
Tudor Chiuariu, Relu
Fenechiu etc. Ultimul pe
listă, sindicalistul de la Trans-
porturi, Miron Mitrea. Elena
Udrea este și ea un posibil
ministru selectat în așa-zisa
națională a penalilor din
România.

Iar cum decurg lu-
crurile, pare să fie doar în-
ceputul pentru politicienii
căzuți în dizgrația DNA, să
se regrupeze din nou, dar nu
în Parlament, ci după gratiile
de la Popa Șapcă, Poarta
Albă, Jilava sau Târgușor.

●
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Agricultura României după un sfert de secol!Agricultura României după un sfert de secol!

Viorel
Sandu

„B„Blanţul acestui
sector vital al economiei
româneşte este de-a dreptul
catastrofal, după 25 de ani
de neo-comunism şi falsă
democraţie. Ca şi celelalte
sectoare de activitate, ale
economiei româesti şi
agricultură a fost greu lovită
de virusul politicienilor-inter-
lopi. 

Privind din afara sis-
temului, agricultura pare să
nu aibă cusur. Ţăranul e pe
câmp iar tractoarele şi utila-
jele agricole duduie zgomo-
tos pe câmpiile roditoare ale
ţării…! Totul pare natural şi
veşnic… Dar, în interiorul
acestui sector economic,
totul, absolut totul este can-
grenat şi găunos. Odată cu
emanarea legii funciare,
politicienii şi-au creat şi aici
tot felul de portiţe de
retrocedări şi de contracte
care mai de care mai fali-
mentare pentru stat şi pen-
tru ţăranul roman. Ţăran
care a şi fost pompos denu-
mit „Fermier’’. Apoi tot
ţăranul, prin aceiaşi lege
funciara, a fost împins în tot
felul de procese funciare,
pierzând timp şi bani prin
săli de judecată, pentru că
în final să piardă, de cele
mai multe ori, şi dreptul de
proprietate…!

Ţaran-Fermier fără
drepturi, fără piaţa liberă de
desfacere, fără proprietăţi,
fără legi sigure, clare şi neit-
erpretabile, dar cu eticheta
frumos desenată de fermier,
pusă peste salopetă plină
de petice adusă din com-
munism. 

În toată Era
comunistă/ceauşistă, agri-
cultura a fost sectorul eco-
nomic care a reuşit
performanţa, că în proporţie
de 90 la sută (statistic
vorbind), să plătească dato-
ria externă a României. Să
ne reamintim cum se
aştepta prin gări minute în
şir pentru a trece marfarele
cu cereale pentru export, al
căror număr de vagoane,
era parcă interminabil… 

Dar acea Era a
apus, iar acum avem marii
latifundiari ai ţării, şmenarii
şi samsarii pieţii agricole şi
funciare, cei care au devenit
peste noapte intermediarii
pieţei libere în agricultură şi
cărora ţăranul roman se
prosternează în faţa lor cu
căciulă în mână, să le fie
cumpărat sacul de grâu sau
de porumb, la orice preţ
numai să-i dea ceva pentru
a-şi plăti dările…!

Ani de zile şi
guvernări după guvernări,
şi-au bătut joc de agricultură

ţării. Nu s-a dorit să se im-
plementeze programe şi
proiecte viabile pentru re-
dresarea agriculturii 
şi pentru a prospera
ţăranul/fermierul… În final
cetăţeanul ,omul de rând,
noi toţi…! Nu au fost găsite
modalităţile de dezvoltare a
agriculturii, nici nu s-a dorit
în fapt, căci marii latifundiari
si monopolişti ai eternei
tranziţii, au găsit metode de
a se îmbogăţi rapid şi din
agricultură… 

În fapt cumpărând
produsele agricole cu
preţuri extrem de mici iar
apoi revânzându-le la ex-
port pe euro şi dolari cu
preţuri de patru-cinci ori mai
mari, obţinând profituri exor-
bitante… 

Or, prin cumpărarea
de terenuri agricole la sub
preţ, apoi revânzându-le la
dublu cel puţin…!

Pentru a estompa
caracterul de fraudă şi elu-
darea tuturor legilor şi reg-

ulilor de piaţă, politicienii, ei
înşişi mari latifundiari, au in-
ovat subvenţiile, amăgind
ţăranul cu acest tip de mită
mascată, reducând riscul, al
acestora, de a se răzvrăti
cumva… O spoială şi o
găselniţă, care în final a dus
la o renunţare voită, la
proprietaţi, la a face
producţie, la nemunca, pen-
tru că oricum nu se 
vinde şi oricum este
subvenţionata…

Apoi s-a găsit o altă
chichiţa legislativă, anume
de a comasa terenurile, de
a se asocia ţăranii, pentru a
mari, chipurile producţia,
dar odată cu aceasta şi
cheltuielile.

Producţie care
oricum nu se vinde pe piaţa
internă… De fapt acest
lucru a dus la grăbirea
vânzărilor de terenuri agri-
cole şi/sau la arendarea a
zeci de mii de hectare de
teren agricol, tocmai de
către marii latifundiari şi
marii rechini puşi pe
căpătuiala, în lipsa voită, a
reglementărilor legislative în
domeniu.

O altă breşă în rural
a fost şi este, îmbătrânirea
populaţiei de la sate, zeci de

sate sunt parcă pustii, tot
mai puţini copii sunt la sate
şi tot mai puţini tineri vor să
rămână în satul lor natal… 

Prin urmare vând tot
şi/sau arendează şi îşi
caută de lucru în oraşe sau
în străinătate!! Lipsa de pro-
grame şi proiecte coerente
şi profitabile pentru tânăra
generaţie, a îndepărtat
tinerii de acest domeniu
generator, acum, doar de
sărăcie! Urmărea, un mare
colaps economic, cu mari
pierderi pentru ţară. Ţăranul
a ajuns mai rău că în com-
munism, deţinător de
proprietăţi în acte, plătitor
de taxe şi impozite, dar în
realitate posesor de sărăcie
lucie. 

În anul de graţie
2015, ţăranul roman are în
bătătura doar o microfermă
şi aceea de subzistenţă (ter-
men recent inventat). 

Primeşte subvenţii şi
este înglodat în datorii. Cu
terenul agricol rămas în po-

prietate, nu-şi poate vinde
producţia proprie la preţul
pieţii europene, căci acela
este preţul real. Îşi vinde
produsele sub preţ cu până
la trei-patru ori mai mic
decât oriunde în lume, asta
în timp ce costurile de
producţie sunt la fel de
scumpe. 

Produse ca ouă,
lapte, carne, fructe si
legume, desi sunt de cali-
tate se vand prost si sub
pret, cel mai adesea cu in-
termediari. În rest, aceleasi
produse din import, de
slabă calitate au prioritate
pe piaţa românească…!

În marea majoritate
a satelor ţării, dar în special
în Moldova dar şi în Olte-
nia/Muntenia, se folosesc la
munca câmpului încă ani-
male de tracţiune. Calul,
căruţa şi plugul de fier sunt
încă în actualitate în satele
româneşti. 

Cum poate prospera
fermierul/ţăranul, folosindu-
se unelte vechi de sute de
ani… Coasă, sapa, grapa şi
plugul de fier? În acelaşi
timp, fermierii din UE, au la
îndemână mijloace mod-
erne şi eficiente de lucru la
nivelul lui 2015, sunt bine

organizaţi şi mai ales
susţinuţi de guvernele lor,
prin politici concrete şi coer-
ente! Au bănci proprii pentru
agricultură şi/sau pot obţine
credite pe proiecte sau pe
contracte de credit avanta-
joase. Funcţionează bursa
de mărfuri agricole, etc…!

În România, nimic
din toate acestea nu există,
până şi cel mai lesne obiec-
tiv, acela de introducerea în
doatarea fermierilor a miniu-
tilajelor ieftine dar cu randa-
ment sporit, vorbim de
minitractoare, motocultoare,
dotate cu toată gama de ac-
cesorii, elimind din start
calul şi căruţa… timpul pier-
dut,dar având o producţie
mai superioară!

Tot ce s-a gândit
până acum în agricultură, a
fost şi încă mai este, doar în
folosul unor mari latifundiari
monopolisti, iar taranului i s-
a aruncat în faţă o spoială
de bunastare, constând în
acele subvenţii, pentru ai
închide gura, sau în aju-
toare sociale îndemnând în
fapt, omul-taranul de rând la
nemunca, mai precis la o
muncă neprofitabilă!

Azi, o gospodărie
ţărănească medie se
rezumă la: 30-40 de păsări
de curte, un porc, o vacă şi
poate un cal (cei care-şi
permit). 

Grădina de zarzavat
şi cele 0,5 până la două
hectare de pământ la câmp,
fie este arendat şi aşteptă
arenda în toamna, fie doar o
parte arendat iar o parte îl
lucrează, aşa poate primi şi
acea subvenţie… Producţia
este sub medie de cele mai
multe ori, iar produsele agri-
cole în pieţe şi târguri sunt
tot mai slab vândute, com-
parativ cu cele din import. 

La toate acestea se
mai adaugă şi lucrările agri-
cole neefectuate la timp şi
de calitate cu rezultate
slabe la producţie, apoi şi
natura care îşi urmeza cur-
sul firesc, calamitând uneori
producţia agricolă parţial
sau toatal şi unde nici
asigurările agricole nu
funcţionează real!

Există şi excepţii,
cele care sunt foarte media-
tizate de guvernanţi şi politi-
cieni. Vorbim de marii
latifundiari, care au arendat
şi/sau cumpărat sute de
hectare de teren, primid
doar pe acestea, subvenţie
de zeci de mii de euro pe an
şi cu care şi-au procurat uti-
laje performante iar produc-
tia brută care o scot o vând
direct, fără intermediari, la
export! 

Apoi mai sunt şi
micii întreprinzători care au
înfiinţat s-au aveau în fami-
lie deja începută o

microfermă de animale sau
vegetala şi care au avut cu-
rajul şi susţinerea necesară
cu care să rişte în acest gen
de afaceri cu grad mare de
risc. Să nu uităm, că la toţi
aceştia lucrează ca forţa de
muncă, tot ţăranii din zonele
respective cel mai ades la
negru şi prost plătiţi.

În final, toţi aceşti
întreprinzători din
agricultură nu depăşesc
zece la sută din totalul celor
care ar trebui să scoată
producţie şi să ridice sta-
cheta acestui sector al
economiei ţării, iar toată
producţia brută se duce la
export, noi apoi importând
produsele finite, zahăr şi
dulciuri, conserve, paste, al-
cool!

Zeci şi sute de
proiecte şi programe
naţionale, cu implicarea
directă a Ministerului Agri-
culturii, aşteaptă de ani buni
prin sertare şi rafturi.

Programe cu spe-
cific direct agricol sau non-
agricol, domenii cum 
ar fi: morărit, ateliere
meşteşugăreşti, înfiinţare
de microferme zootehnice şi
vegetale, înlesniri la
achizitonarea unor utilaje
mici, silozuri, microfabrici de
produse finite agro-ali-
mentare, bursa de mărfuri
agricole, banca sau
consorţiu de bănci care să
faciliteze credite agicole,
asigurări agricole (reale) în
caz de calamităţi, dez-
voltarea de mici industrii co-
laterale legate de
agricultură...

Urmare a tot acest
dezastru, a dus şi duce în
continuare la dispariţia sat-
ului românesc, atât prin re-
ducerea populaţiei în rural
cât şi prin dispariţia tradiţiilor
populare locale… 

Abia acum se poate
spune că acea defunctă di-
rectiva a PCR şi anume de
Comasarea a satelor şi a
vetrelor de sat în mari cen-
tre comunale, lăsând cât
mai mult loc, terenurilor agi-
cole… 

Abia acum se pune
în aplicare. Acum vor
dispărea sate întregi, vor fi
pustii, demolate şi transfor-
mate în hectare teren agri-
col, numai bun pentru
achiziţionarea lor de către
samsarii pieţei funciare şi
marii latifundiari!

Aici s-a oprit
tăvălugul communist în ’89
şi tot aici am ajuns în
prezent. Dupa 25 de ani…
Desfiinţarea satului româ-
nesc! Ce am câştigat şi mai
ales, ce și cât am pierdut?

●



4 Tichia de politician

Anii 50 redivivus! „Guvernatorul” sas Klaus Iohannis Anii 50 redivivus! „Guvernatorul” sas Klaus Iohannis 
propune un minoritar soroşist în fruntea SRIpropune un minoritar soroşist în fruntea SRI

Ionuț
Țene

DDupă întâlnirea de
seară, în mare taină, cu
Werner Hans Lauk, am-
basadorul german la
Bucureşti, Klaus Iohannis,
„preşedintele” Facebook
România, păpuşa prompter
şi marionata Germaniei le-a
mai făcut încă o surpriză
românilor. 

El a numit cu surle şi
trâmbiţe un minoritar, pe Ed-
uard Hellvig, în fruntea SRI,
un fost traseist politic ce şi-a
început ucenicia politică în
partidul Varanului şi a fost
lider al Fundaţiei Soroş prin
care s-au finanţat toate
acţiunile de defăimare şi
dezintegrare a tradiţiilor şi
valorilor naţionale. 

Din păcate, am avut
dreptate în noiembrie 2014,
când nu m-am lăsat mani-
pulat prosteşte şi m-am
opus la alegerea acestui
sas de religie lutherană în
fruntea României, care a
fost pus de multinaţionale,
serviciile secrete şi marile
puteri pentru a pregăti de-
mantelarea economică,
politică şi teritorială a ţării

noastre. 
Pentru mine nu a

fost o surpriză numirea lui
Eduard Hellvig în fruntea
SRI, un minoritar promovat
de structurile „grupării

pocăite” din serviciile se-
crete, un apropiat al lui
Klaus Iohannis, ce a ab-
solvit colegiul naţional de
apărare, unde primesc
grade de colonel toţi civilii
care învaţă să-şi toarne fraţii
şi să înjure România. 

Mai mult, Eduard
Hellvig este un minoritar cu
studii marca SIE la Centrul
European de Studii de Se-
curitate “George C. Mar-

shall”, Garmisch –
Partenkirchen pus în fruntea
SRI pentru a pregăti
războiul psihologic în ved-
erea viitorului război cu
Federaţia Rusă, în care

românii vor fi folosiţi se pare
pe post de carne de tun, ca
ucrainenii conduşi 
de „triumviratul morţii”:
Poroşenko, Iaţienuk şi Tur-
cinov. Numirea lui Hellvig m-
a convins că Iohannis a
trecut de la faza de
preşedinte ales, pe Face-
book, în cea de guvernator
al Germaniei (UE) în Româ-
nia. Hellvig are misiunea
foarte clară de a subordona

definitiv serviciile româneşti
celor străine, un fel de Silviu
Brucan în 1990.

Toată situaţia de
acum mi se pare din punct
de vedere istoric un fel de

redivivus al anilor 50, când
minoritarii au venit la putere
şi au condus despotic şi
criminal poporul român. Şi
atunci, ca şi acum, românii
se pare că nu mai au acces
la funcţiile de conducere, ci
numai minoritarii. Românii
ca într-un stat bananier sau
subcolonie americană sunt
foarte buni executanţi pen-
tru minoritarii puşi în
funcţiile de conducere. S-a

trecut la o altă etapă istorică
post-decembristă: marile
puteri nu mai au încredere
în conducători români, care
oricum i-au folosit pe post
de marionete pentru intere-
sele lor economice, politice
şi militare, ci pun direct mi-
noritari în fruntea ţării şi a
serviciilor secrete pentru a
le îndeplini fără cârtire pla-
nurile. În acest context
situaţia seamănă şi ca pe
vremea fanarioţilor, nu
numai a bolşevicilor. 

În România vei avea
acces la funcţii de conduc-
ere în mod obligatoriu dacă
eşti minoritar ateu sau de
altă religie decât cea
ortodoxă. Obligatoriu slugile
trebuie să fie anti-ortodoxe,
ca presa mainstream
Adevărul şi Gândul. Funcţia
de preşedinte al României
s-a emasculat şi s-a co-
masat cu cea de guverna-
tor, pe care Klaus Iohannis
o îndeplineşte sârguincios,
ca un pudel, în interesul
Berlinului şi Bruxellului.

●

Jaful țării afectează viitorul României!Jaful țării afectează viitorul României!

Petre
Iosipescu

ÎÎn motivarea  din
sentinţa fostului premier
Adrian Năstase judecătorii
considerau că el trebuie să
fie un exemplu pentru toţi
cei care vor îndrăzni să se
atingă de banul public. Se
pare că nimeni nu s-a spe-
riat. În ciuda condamnărilor
şi arestărilor preventive,
nivelul corupţiei nu scade.
Instituţiile, de jos în sus, se
află al cheremul celor care
ne conduc. De la primari la
miniştri, de la primul min-
istru la preşedintele ţării, toţi
îşi rezervă în anii electorali
acţiuni care să le faciliteze
victoria. Toată lumea face la
fel.

S-a dat un verdict în
dosarul fostului ministru al
Tineretului şi Sportului.
Monica Iacob Ridzi, 
o apropiată a familiei
Băsescu, a fost
condamnată la cinci ani de
închisoare. Ca orice demni-
tar aflat într-o funcţie, a pus
şi ea umărul la campania
electorală. 

Prin manifestările
plătite din banii ministerului,
judecătorii au considerat că
i-a făcut campanie Elenei
Băsescu pentru alegerile
europarlamentare. Dincolo
de faptul că este bolnavă,
condamnata se consideră o

victimă. Ştie foarte bine că
nu a fost singura care a or-
ganizat manifestări cu iz
electoral.

Până mai ieri se vor-
bea despre corupţie la
modul general. Toată lumea
admitea existenţa corupţiei
generalizate, însă nu-şi
putea imagina dimensiunile
acestui fenomen. 

Întrebarea este dacă
dezvăluirile din această pe-
rioada se datorează
schimbării de la Cotroceni.
Nu ştim. Probabil că nu.
Ştim însă că Traian

Băsescu şi-a făcut un bla-
zon din Justiţia indepen-
denta şi statul de drept, dar
numărul celor anchetaţi s-a

redus la adversarii săi per-
sonali.

După ce luminile re-
flectoarelor anti-corupţie s-
au concentrat pe lotul
Cocoş şi pe Elena Udrea,
cade că o bombă ştirea că a
fost reţinut de DNA cum-
natul premierului Ponta.
Noutatea absolută nu este
că s-au luat bani pentru o
canalizare care nu s-a exe-
cutat, ci că există o legătură

între firmele cumnatului pre-
mierului şi firmele lui Dorin
Cocoş. 

Este ceea ce 

se numeşte mafie
transpartinică. Adică politica
este politică, iar afacerile,
afaceri? Este mai mult
decât atât. Există o
confluenţa. Afacerile
determină comportamentul
politic mai mult decât se
poate vedea. Nici ochiul
magic al presei nu poate
cuprinde fenomenul în
ansamblul său. Cum toate
partidele au guvernat

împreună, după despărţire,
după spargerea alianţelor,
relaţiile de afaceri au mers
mai departe. Este posibil că
firmele lui Cocoş şi ale cum-
natului premierului Ponta să
se fi asociat pentru lucrări în
timpul guvernului PDL-PSD
din 2009. Cam aşa se pe-
trec lucrurile.

Nu ar fi nici o prob-
lema dacă s-ar munci corect
şi cinstit. Problema este că
sunt scoase din circuit
firmele neafiliate politic,
firme care nu cotizează
pentru partid sau chiar pen-
tru persone cu funcţii, pri-
mari, preşedinţi de consilii
judeţene, miniştri etc.
Corupţia mică afectează
cetăţeanul de rând, dar
marea corupţie afectează
viitorul acestei ţări.

Concluzia ar fi că
proştii plătesc taxe şi im-
pozite, iar alţii fură de sting
cu milioanele de euro. Ce-i
de făcut? Să se meargă
până la capăt. Că nu vor fi
depistate şi sistate toate
afacerile oneroase, se ştie,
dar măcar să ştim în ce
lume trăim.

●



Ghimpele Națiunii

Agenta „Mata Hariudrea” și marele bal al serviciilor!Agenta „Mata Hariudrea” și marele bal al serviciilor!

Cezar 
A. Mihalache

PPe el nici nu trebuie
să-l ducă în preajma „tubula-
turii”! E de ajuns un studio TV,
un pic de talpă pusă orgoliilor
sale și vorba e gata
denunțată! Și vorba e că nici
nu am fi avut șansa să aflăm
fractali de strategii pe servicii
dacă le povestea unui
procuror. Că erau gata se-
cretizate. Așa, rămân tele-
vizate!

Și sunt două lucruri
esențiale pe care Traian
Băsescu a vrut să (ni) le
spună. Amândouă azvârlite
prin praștia îndreptată spre
serviciile care l-au părăsit.

Prima acuză, și cea
mai gravă, este generalizarea
unei stări de incompetență
informativă (de documentare,
analiză sau transmitere, asta
nu a precizat!) a serviciilor.
Căci, din acel „vai de
președintele unei țări care se
bazează pe servicii”, asta
rezultă.

Că Traian Băsescu a
pus tunurile corabiei care i se
scufundă sub picioare, la or-
dinul unui „comandament”,
pentru a-și salva el pielea și,
eventual, timona de personaj
public, rămâne de văzut. Dar
vorba azvârlită este
echivalentă cu o invitație
publică pentru linșajul
credibilității serviciilor secrete
românești. Căci, niciodată
Traian Băsescu nu s-a plâns
public de jocurile serviciilor
străine pe aici, nici măcar

când primea bilețele roz prin
intermediul unei „Mata Hariu-
drea” de conjunctură (puneți
dvs. căciulița și cratima unde
trebuie!), dar acum a aruncat
ditamai năvodul de marinar al
apelor mâloase (și urât
mirositoare!) peste pilonii
securității naționale.

A doua acuză a fost o
evidentă refulare personală,

dar care capătă proporțiile
unei paranoia pusă în slujba
unei femei. Pe care o
vizitează în arest la domiciliu
(deocamdată, în arestul
acesteia!). Or, știe oare
doamna Maria pe unde
umblă fostul președinte,
seara?!

Și aici Traian
Băsescu a comis-o cu
dedicație! Dăm de o parte,
deocamdată!, auto-decon-
spirarea felului de a lua de-
cizii la nervi, ranchiuni
săvârșite prin instrumentul

prezidențial de ghilotinare:
„decretul prezidențial”. (În
fond, fiecare cu aresenalul
lui: Ponta cu ordonanța,
Băselu cu „decretul
prezidențial”). Dar Traian
Băsescu a „scăpat” o
informație esențială. Faptul
că a renunțat la decretul de
demitere a celebrului Coldea,
practic la decapitarea SRI

(șeful operativ fiind ce cel
contează, nu aparența
civilă!), pentru ca a primit la
timp „un raport amănunțit”.
Atât de bine documentat că l-
a secretizat! Poate și pentru
a nu mai afla nimeni
povestea unui spion la Paris,
nu?!

Ce a aflat fostul
președinte din acel raport?
Că Nuți nu a lucrat doar pen-
tru el? Că a fost racolată și de
alții? Că, în cele din urmă, ea
nu lucra nici pentru Serviciul
Personal Băsescu, nici pen-

tru SRI, nici pentru Serviciul
Operativ Coldea. Și că, de
fapt, alte servicii au descifrat
adevăratul scenariu?! Unul în
care până și „Traian cel
mare”, deși avea informații
„personale” și de serviciu de
la servicii, s-a dovedit a fi, în
cele din urmă, cel mai nein-
format. Ori poate chiar dezin-
format până la manipulare,

fiind jucat poate pe cele șapte
degete ale serviciilor auto-
htone și nenumăratele falangi
ale celor străine?

Acum e greu de
spus! Un lucru devine însă
cert. Confruntările
prezidențiabililor din noiem-
brie (primul bal al serviciilor!)
și decembrie 2014 nu au fost
cele ale unor simple nume de
candidați. 

A fost o bătălie pentru
împărțirea zonelor de interes
și influență! Cu Meleșcanu de
la SIE (oficial!), Udrea - SRI

(aparent, indiferent că a fost
vorba de o rocadă între seg-
mentul operativ și cel „civil”),
Ponta (și ăsta dublu!, cu
siguranță dator primului
„racolator”, SIE, dar cu exten-
sii de dedublare și în SRI-ul
civil a lui Maior), „Trădiceanu”
(o extensie ungurească din
care nu poate fi extras ge-
nunchiul parizian al interesu-

lui pentru „Micul Paris”) și, nu
în cele din urmă!, „schu-
macherul” victorios al werner
reicht-ului românesc!

●

Hai la circ, doamnelor și domnilor!Hai la circ, doamnelor și domnilor!

Petre
Iosipescu

AAmbiţiile politicie-
nilor sunt mai mari decât
fostele ziduri ale Cetăţii de
Scaun a Moldovei. Partidele
nu ies la apel cu posibilii
candidaţi din simplul motiv
că nu sunt pregătiţi. Gstile
sunt mari, dorinţe multe, dar
putirinţa, ioc… Pe cine să
mai scoţi în faţă? Un politi-
cian de uliţă care nu a exce-
lat cu nimic în activitatea
administrativă? Pe cine să
mai pui la tribună pentru a
înşira promisiuni? Şi pe cine
să mai pui să ne mintă?

Clasa noastră
politică este un veritabil circ
şi asistăm zilnic la spectac-
uloase numere de dresură.
Ne cerem scuze pentru
noroiul din manej, dar astea
sunt condiţiile.

După un turneu de
succes în toată ţara, vă
prezentăm numărul de
dresură de politicieni! Fiţi
foarte atenţi, staţi departe
de cuşcă, pentru că bestiile
mai scapă şi sunt de o fe-
rocitate nemaiîntâlnită. 

Părinţi, fiţi pregătiţi

să acoperiţi privirea mino-
rilor, că să-i feriţi de scenele
sângeroase. Uneori, câte un
animal dresat cu biciul,
ţepuşa şi zăhărelul îşi mai
pierde minţile şi îşi atacă
dresorul ori sare la celelalte
dobitoace sau se petrec
scene de canibalism!

Vă prezentăm dară
sceneta „Zoo-Travesti”, în
care vedem că leul e de fapt
o pisică, măgării merg în

piele de elefant, papagalii 
v-au păcălit că-s vulturi, iar
hienele… Ei bine, hienele
sunt singurele care se simt
bine în pielea lor, de aceea
sunt dresate să nu mai
aştepte cadavre de la alţii, ci
să le producă singure.

Uitaţi-vă la doamna

blondă, îmbrăcată în leop-
ard, cum aleargă de la un
animal la altul, în timp ce
face jonglerii cu dosare.

Doamna cea blondă, cu
genţile ei pline de euroi face
acum salturi prin cercurile
de foc ale dresorului. Uitaţi-
vă la şarpele cel bătrân,
cum aruncă venin în stânga
şi-n dreapta şi se dă la fund
când vine vorba de doamna
din centrul circului. Feriţi-va,

că e periculos dacă va
nimereşte vreo picătură de
venin!

În sunetul muzicii

apare şi un pisicuţ, travestit
în cotoi care face tumbe în
faţă şarpelui cel bătrân,
ştiind că acesta nu-i va face
nimic, doar sâsâe în neştire.
E adevărat, şarpele e prea
bătrân pentru a-i putea face
ceva. De aceea a vrut să se
mute în altă locaţie, even-
tual, la o grădină zoologică
mai mică, însă mai
aşteaptă.

Uitaţi-vă bine la ei,
ce frumos aleargă în cerc!
La acest număr s-a muncit
foarte mult, pentru că nu
orice animal poate fi dresat.
Pentru că, cel ce nu se lasă
dresat, nu înfundă pentru
ani grei pârnaia.

●


