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„Independenţa nu este un dar pe

care ni-l face Europa, ci o

recunoaştere a drepturilor

străbune ale românilor.” 

- N. Iorga
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Cofetarul de… Cofetarul de… 

cărți!cărți!

Cezar 

Adonis Mihalache

CCând a intrat acolo
plângea în hohote, era în
pragul isteriei și își punea
fustele nevinovăției în cap…
Plângea de duiau țevile
„tubulaturii”, iar apoi
podelele penitenciarelor, ba,
își smulgea părul din cap
(noroc că nu mai are!), jelea
și bocea de credeai că e în
pragul propriei pomeni. Și a
fost un soi de „pomană”. Dar
nu a lui (asta dacă nu
considerăm că demnitatea
pierdută are dreptul la
colivă!), ci o adevărată
„pomană a porcului” la
adresa fraierilor care au stat
să-i lingă smiorcăturile pe
post de acadele.

Evident, cum s-a
văzut „afară”, s-a umflat
nesimțirea în el cât pentru
restul de pedeasă
neexecutată. Că așa e cu
pușcăriașii ăștia… Dacă nu-
i lași „la rece”, îți fac zile
fripte în nemernicia și tupeul
lor de „fetițe” proaspăt date
în dos cu săpunul „aforis-
melor”: „Nu eşti bărbat dacă
nu faci puşcărie” (dixit –
cofetarul de bulău).

Așa și cu George
Copos, zis și „ecler”,
umplutură de fariseu în foi-
etaj de cocalar zgârcit. S-a
înfuriat că a fost prins cu
ocaua spartă de cioburile
marilor tunuri pentru care a
fost băgat la rece.

Și a început să
zbiere amenințător… Cum
îndrăznim a întreba dacă a
putut el scrie cinci tomuri, nu
într-o viață de pușcăriaș, ci,
iată, într-un an de stat în
zeghe (nu la „veghe”, ci la
atelierul de tâmplărie!). Cum
îndrăznim a-i pune sub
semnul îndoielii posibili-
tatea, în primul rând
intelectuală, de a fi scris
peste 600 de pagini „de
studii și cercetare”. Sau
măcar pe cea fizic-
temporală, căci, dacă ziua
muncea la scăunelele de
lemn din atelierul singurei
utilități pe care i-a dat-o
pușcăria (asta până își va
zdrobi vreun judecător
șejutul când i se va fi rupt
scaunul făcut de George
Ecler sub el!), atunci doar
noaptea îi rămânea pentru
așternut scrieri. Numai că
noaptea e cam prohibitivă
pentru pușcăriași, cu oră de

stingere la fix, și fără
lanterne și pixuri pe sub
așternuturile aspirantului la
scrieri tematice, de istorie și
turism, științific și multilateral
dezvoltat. Vorba aceea,
câte gratii, atâtea abilități,
nu?! Că de aia (n)-are
„Ana”, cofetara, mere!

Doar că replica
borfașului reprezintă și un
fudul denunț. Zice impos-
torul: „O carte nepublicată
nu poate fi plagiată!”. Iaca,
dară, mostră de derbedeu
(intelectual, desigur!) elib-
erat condiționat. Și care
face dovada faptului că nu a
înțeles rostul educativ al
pedepsei. Treaba e că o
carte rămâne plagiată chiar
dacă Georgel-bulău ar fi
șterpelit-o din sicriul unui
scriitor care a vrut să o ducă
în eternitatea lui.

Asta dacă am fi vor-
bit măcar de Georgel-ro-
mancierul. Dar când avem
în fața ochilor (imaginativ,
căci, la cât de puține cărți a
tipărit cofetăria „Ana”, nici
judecătorii nu au avut
onoarea de a le răsfoi!) cinci
lucrări științifice, din domenii
total diferite, istorie şi turism,
toată tărășenia parcă prea
seamănă a tărâță îndesată
în sacul prostimii. N-avea el
timp nici să citească în
diagonală bibliografia pentru
cele cinci volume (și dacă
tot nu a citit-o, ce rost să o
mai amintească în carte,
nu?!), darămite să le mai și
documenteze.

Apoi, țopârlanul nu e
destul de prost dacă nu-și
dă și arama de scatiu pe
buza uscată a eclerului!
Căci, oare cât de zgârcit tre-
buie să fie individul (ori de-a
dreptul dobitoc!) pentru a
tipări, deși era vorba de
polițele lui de eliberare,
tiraje atât de minuscule
încât ar fi putut risca să le
rătăcească printre colile de
ambalare?! Și cât de
zgârâie-brânză poate fi
Georgel ăsta să ia el acasă
și puținele exemplare
tipărite (e drept pe banii lui)!
Evident, pentru a nu avea
nici o pierdere, căci „hoțul
de cărți” nu le-a ridicat pen-
tru a le arde, să nu afle țara
niciodată dacă a pus măcar
ceva între coperțiile acelor
cărți, ci pentru a nu pierde,
culmea culmii zgârceniei,
vreun leu de la scoteală. Ar
fi trebuit să plătească ediții
în masă, să umple țara de

cărți, nu să tipărească… 50
de exemplare. În fond, era
vorba de eliberarea lui! Doar
că asta nu e doar prost, ci,
înainte de a fi pușcăriaș, e și
un zgârcit fudul!

Plagiatul și eliber-
area condiționată prin es-
crocheria de catifea a
„literaturii (plagiate!) de pen-
itenciar” ar trebui să pună
„sistemul” în gardă. Fie,
Direcția penitenciarelor își
face editură și girează prin
proprii referenți valoarea
științifică a „capodoperelor”
scriitorilor de după gratii, fie
inventăm o acreditare de
editură pe model școlar (ca
de la facultate la facultate!)
pentru editurile care vor să-
și asume operele științifice
ale pușcăriașilor. Și ar mai
trebui o regulă… Pentru că
pușcărașii prinși cu
vinovăția în izemnele
eliberării condiționate vor
pune placa scrisă de
avocați, chipurile că s-ar fi
documentat înainte de a
intra la pârnaie, numai că
atunci nu mai este o carte
„lucrată” în pușcărie, nu?!

Desigur, Inspecția
judiciară nu se va pronunța
pe margine posibilității ca
G.C. să fi adus atingere
imaginii Justiției prin induc-
erea în eroare a completului
de eliberare condiționată.
Dar asta nu înseamnă că
noi nu putem aprecia că
aceeași judecătorii au adus
ei atingere imaginii scriito-
rilor prin promovarea litera-
turii de debara a
penitenciarului de miliardari.

Să-ți fie dară rușine,
cărpănosule! Ești la fel ca
înainte! Un zgârcit! Doar că
acum mai ești și pușcăriaș
cu „livret” de eliberare
condiționată pe deasupra
Așa că, marș acasă!, și fă-
te măcar că studiezi ceea ce
ai „scris”. Oricum, s-ar putea
să nu-ți ajungă restul zilelor
neispășite din pedeapsă să
citești tot ce au scris și,
poate, ți-au scris alții!

●

Prea multă dihonie și prea Prea multă dihonie și prea 
multă boscorodeală!multă boscorodeală!

Petre

Iosipescu

AAu înflorit caişii,
zarzării, corcoduşii, Cel de
Sus zămislind, iată, o nouă
ordine a naturii, capabilă să
ascundă din spurcăciunea
lumească. Este o revărsare
de lumină primăvăratică,
când clară, când difuză.
Trăim vremuri de nesfârşită
gâlceava nervoasă, urlată la
tot pasul. Prea multă dihonie
şi boscorodeală, cu o volup-
tate obscenă, într-o ţară
săracă şi conservatoare, în
care doar groparii, de la o
vreme, se pot plânge de
suprasolicitare.

Vreau să scriu, deşi
un aş fi dorit, despre 
Traian Băsescu, despre
neruşinarea cu care acest
om, ales preşedinte de ma-
joritatea populaţiei partici-
pante la vot, înjură cu
vehemenţă ceea ce lăuda
deşănţat cu câtăva luni în
urmă: Justiţia. Va mai amintiţi
cum se lăuda el, Zeus, cum
îi spuneau cei din PDL, că a
instaurat Justiţia pe
pământul României? Cul-
mea este că majoritatea
românilor l-a crezut pe acest
individ, aşa că l-a ales de
două ori primar general al
Capitalei, de două ori
preşedinte al României, şi de
două ori au refuzat, prin ref-
erendum, să-l demită. Nu
puteau fi scuipături mai
groase şi mai infecte pe
obrazul României decât
aceste multiple alegeri si
realegeri ale acestui per-
sonaj, de a cărui toxicitate
publică încă n-am scăpat.

Iată că acum, încolţit
deja el personal, nu doar prin
rude şi „apropiaţi”, vine din
nou, pe la acelaşi redacţii
care i-au făcut preş şi care
au prostit o groază de
ceteteni să porcărească
exact oamenii din Justiţie,
DNA, SRI, CSM, ÎCJC,
Poliţie în legătură cu care se

lăudase că „a avut mână
bună” atunci când i-a instalat
în funcţii.

Băsescu a afirmat că
sunt prea mulţi judecători
proveniţi din rândul procuror-
ilor. Despre felul în care s-au
făcut feluritele „promovări” s-
au pronunţat alţii, chiar îm-
potriva lui Băsescu, întrucât
chiar el s-a lăudat cu sis-
temul inventat de el şi cu
numărul imens de procurori
şi judecători pe care i-a in-
stalat ori i-a demis el însuşi,
în ticăloasa cârdăşie, din
2005, cu Monica Macovei,
pe care, culmea, acum o
înjură tot el. Cât despre
Florin Coldea, Livia Stancu şi
Laura Codruţa Kovesi, foştii

săi protejaţi, Băsescu afirmă
că îi este silă de ei. Singura
persoană în care crede
până-n pânzele albe este
Elena Udrea. Aceasta a
rămas cea mai importantă,
singura demnă de interes
special, nu propria familie.
Iată ce a respuns el, întrebat
în legătură cu soţul fiicei sale
Ioana, prins în Justiţie cu
două dosare grele: „Ce sînt
eu, şef de cadre în familie?!
(…) Nu îmi reproşez că n-am
pus SRI-ul înainte să se
căsătorească fiicele mele să
văd cu cine se căsătoresc”.
Trec peste exprimarea de
semianalfabet (chiar în limba
română orală, nu în cea
scrisă, mai elaborată, de
care nu este capabil), pentru
a va reţine atenţia cu o
explicaţie a lui: cică „Elena
Udrea nu a avut o problemă
de dosar până la denunţuri”,
când el nu nu mai era
preşedinte, ci după aceea.

Trageţi singuri con-
cluzia: mai degrabă s-au
putut atinge procurorii de
fratele sau, Mircea, decât de
Elena Udrea…

●
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O „domnişoară” la poarta lui Isărescu!O „domnişoară” la poarta lui Isărescu!

Maria Diana

Popescu

CCe i-a adus de Sfîn-
tul Paşti iepuraşul lui
Isărescu? Cum era de
aşteptat, pe domnişoara
A.N.I., la poarta buncă-
rului din dealul viilor
Drăgăşaniului. La poarta
cramei, am vrut să spun.
Buncărul e la subsolul
clădirii. Probabil îi va lua
ceva timp să-i numere banii,
butucii de vie şi sticlele din
cramă, şi sperăm că nu se
va îmbăta pînă la sfîrşit. Cu
cîţiva ani în urmă, trăgeam
un semnal prelung de
alarmă cu privire la Guver-
nator, în serialele „Afară cu
băncile din ţară” şi
„Bancherii şi recuperatorii
sfidează naţiunea”. Cam
tîrziu a ajuns A.N.I. la poarta
balaurului! Totuşi, e bine şi
acum, dar să nu facem
iluzii! Un om al Comisiei Tri-
laterale, bine ancorat şi cu
atribuţiuni precise în struc-
tura globalistă financiară, nu
va fi scotocit atît de simplu
nici la saltea, nici în par-
adisurile fiscale. De ce
credeţi că a fost primit în
„Trilaterală”? Pentru că a
dat dovadă de abnegaţie în
jupuirea pieii românilor şi a
bugetului de stat. Teritoriile
sale financiare nu vor putea
fi cartografiate cu una cu
două. Isărescu este inex-
pugnabil ca un extratere-
stru.

S-au schimbat atîtea
guverne în România de-a
lungul sfertului de veac 
de capitalism devastator,
Mugurel, însă, a rămas
neclintit, schimbîndu-şi doar
greutatea de pe un picior pe
altul, întreţinut şi periat la
comandă de jurnalişti jalnici,
ofiţeri sub acoperire, care
printr-o propagandă
mincinoasă au reuşit să ne
anihileze protestele,
rezistenţa critică, servind-ne
la schimb sclavia financiară,
trimisă la pachetul de sarcini
şi obligaţiuni de „Bilder-
bergi”, Consiliul pentru
Relaţii Externe (C.F.R.),
F.M.I., B.M., B.C.E. şi restul
clanului globalist. Trebuie
verificat cu lupa şi Consiliul
de administraţie al B.N.R.,
căci vom fi sideraţi de
fraudele şi abuzurile ce se
ascund pe acolo. De un
sfert de veac avem aceeaşi
semnătură pe bancnotele
româneşti, pe care Mugurel
le-a băgat la apă după
poftele bancherilor
globalişti, prin speculaţii ale
cursurilor valutare, iar apoi
le-a uscat la soarele inflaţiei.
Nimeni nu l-a luat pînă
acum la întrebări pe Guver-
nator. Nimeni nu s-a atins
de el nici atunci cînd au fost

dărîmate/furate controlat
sub ochii lui, Bancorex,
Banca Religiilor, Credit
Bank, Bankcoop, Banca Al-
bina, Banca Agricolă, Banca
Dacia Felix, Banca Turco-
Română, Banca Columna.
Sume fantasmagorice s-au
evaporat în paradisurile fis-
cale sub ochii aceluiaşi gu-

vernator de bună credinţă!
B.N.R. şi Isărescu

au ştiut tot timpul 
de abuzurile banche-
rilor asupra românilor
împrumutaţi la bănci, dar le-
a permis, i-a încurajat şi
susţinut în intervenţiile pub-
lice, deşi legislaţia spune că
nu trebuie să tolereze
abuzurile bancherilor şi să
supravegheze corecti-
tudinea relaţiei dintre bănci
şi clienţi. Nu demult,
Isărescu afirma că dacă
băncile ar trebui să ram-
burseze comisioanele în-
casate ilegal de la
milioanele de români, sis-
temul bancar din România
s-ar prăbuşi. Asta înseamnă
că sistemul bancar din ţara
noastră este ţinut în viaţă
din comisioanele şi clauzele
abuzive încasate ilegal. Aşa
că, să ne mai scutească
domnul Isărescu cu turma
lui de bănci străine, peste
41 la număr, care au ocupat
teritoriul ţării, cu miile de fil-
iale, care tot fură şi nu se
mai satură! Rolul Băncii
Naţionale este de a regle-
menta aceste clauze
abuzive şi de a fi paznicul
clienţilor împotriva acestor
lupi flămînzi, numite instituţii
bancare.

Ticăloşia bancherilor
şi a executorilor
judecătoreşti, lăudată în
mod public de către Guver-
nator, a demantelat leul
românesc, astfel ca valutele
străine să se umfle în pene
în bătătura noastră, în urma
manevrelor şi speculaţiilor,
iar „Leul” românesc a ajuns
o biată pisică de maidan.
Guvernatorul B.N.R. a re-
cunoscut că în sistemul
bancar din Ţară se practică
manipularea şi fraudarea

clientului. Cu toate acestea,
a făcut în permanenţă lobby
în favoarea bancherilor-
cămătari, încurajînd practi-
cile lor frauduloase.
Guvernatorul a permis cred-
itul cu buletinul, susţinînd
cele peste patruzeci de
bănci cămătăreşti de pe ter-
itoriul Ţării, cu miile lor de fil-

iale, cărora, acum, nu le mai
trec pragul decît muştele,
pentru că românii au învăţat
că bancherii capitalişti sînt
ţepari licenţiaţi, ştampilaţi de
B.N.R..

Fără semnătura gu-
vernatorului, România nu se
putea îndatora în acest hal.
Guvernatorul B.N.R. avea
obligaţia să vegheze ca
băncile să respecte legea,
iar clienţii să nu fie înşelaţi.
S-a întîmplat invers. Clienţii
sînt trataţi ca nişte oi din a
căror lînă de aur tunde
fiecare bancher şi executor
atîta cît poteşte. Pe lîngă ei,
la fel de fraudulos, recuper-
atorii-cămătari şi şacalii
imobiliari. Fraudele băncilor
trebuie pedepsite, iar clienţii
să fie despăgubiţi, la fel cum
s-a procedat în Ungaria şi
Islanda, unde bancherii au
fost arestaţi. Pentru că
băncile n-au lucrat cinstit,
românii nu vor să mai audă
de sistemul bancar. Aşadar,
reiterez mai vechea mea
invitaţie, domnule Isărescu,
domnule Iohannis: „Afară cu
băncile din Ţară!” „Bancherii
şi recuperatorii sfidează
naţiunea!” „Bancherii şi re-
cuperatorii au abuzat mil-
ioane de români! Guvernele
româneşti n-au căzut din
naivitate în capcana
băncilor, ci au bătut palma
cu acestea, în detrimentul
cetăţenilor români. Parafînd
împrumuturi în monede
străine s-a creat criza dato-
riei în valută. Băncile
internaţionale au venit ca
vulturii în Ţară în numele
fals al salvării financiare,
astfel România, dar şi alte
sate au devenit „naţiuni
debitoare” sub controlul
F.M.I. şi B.I.S.

„În sistemul capital-

ist s-au creat guverne zom-
bie şi bănci zombie. Dacă s-
ar interzice camăta
practicată de bănci şi spec-
ula de la bursă, aproape
toate problemele lumii ar
dispărea”, afirma Nouriel
Roubini, laureatul Nobel
pentru economie. Graţie
unicului conducător capital-

ist al B.N.R., România se
mîndreşte cu mai multe fil-
iale de bănci decît unităţi de
producţie, cu mai mulţi
bancheri-cămătari, hoţi de
stat încătuşaţi sau cu
dosare penale, decît,
angajaţi. Semne clare că,
activitatea B.N.R. n-a fost
canalizată în favoarea
naţiunii, n-a avut ca scop re-
suscitarea României, ci je-
fuirea ei. Deşi guvernatorul
ar fi trebuit să impună
băncilor condiţii severe de
funcţionare în favoarea
României, să verifice peri-
odic respectarea legilor de
către bancheri, guverna-
torul, Statul şi Asociaţia
Naţională de Protecţie a
Consumatorului le-au dat
undă verde în procesul de
cămătărire a populaţiei. De
unde au bancherii salarii
aşa de mari? Jefuind şi
fraudînd clienţii prin legi
care protejează înşelătoria,
legi parafate de unii penali
din Parlament, mulţi dintre
ei acţionari la bănci sau in-
direct, patroni ai unor firme
de recuperări şi executări
silite. În astfel de servicii eşti
bine plătit ca să nu deschizi
gura şi să rămîi de partea
lor. Lăcomia bancherilor şi
ajutorul constant dat aces-
tora de guvernator au expe-
diat Ţara în mizerie şi
umilinţă.

Sub forma multor
comisioane şi penalizări
frauduloase, unele mai mari
decît altele, băncile îţi
înşfacă tot mai mulţi bani
din cont. Există de pildă, ca
nicăieri în Europa şi în lume,
cinci taxe pentru un simplu
cont şi tot atîtea comi-
sioane. Băncile profită de
lipsă de informare sau de
neatenţia clienţilor şi cîştigă

hoţeşte extrem de mult şi de
repede din comisioane şi
taxe. Cel mai absurd comi-
sion este „comisionul pentru
reparare cont”. M-am între-
bat în sinea mea dacă nu
cumva bancherii duc contul
stricat la un servis pentru
reparare sau cheamă
mecanicii cu cheia de şase
după ghişeu. Pentru orice
interacţiune cu banca, fie şi
de la telefon sau de la ban-
comat, clientul plăteşte cu
vîrf şi îndesat. Băncile
ademenesc clienţii cu tot
felul de oferte pentru credite
şi carduri de cumpărături,
dar foarte puţini citesc atent
lista de taxe şi comisioane.
Pentru că, într-adevăr, este
vorba despre o listă de taxe
şi comisioane frauduloase.
Funcţionarii bancari pun în
braţele clienţilor teancul cu
hîrtii, scris cu Times New
Roman 8, adică, greu inviz-
ibil, nu le dă timp să se uite
atent pe contract, totul se
derulează cu rapiditate –
„vă rog, haideţi, mai re-
pede”, de aşa natură că să
nu vadă ce semnează şi îi
îndeamnă, arătîndu-le pixul
legat cu sîrmă frumos
colorată: bine-aţi căzut în
plasa noastră, da-ţi cu sub-
semnatul pentru călătoria
spre sărăcire şi executare
silită!

În cazul unui card de
salariu, băncile aplică cinci
comisioane grase: de
emitere, administrare, re-
tragere de numerar, verifi-
care sold şi de virament în
cont, cărora mai adaugă
alte comisioane aberante,
cum ar fi comisionul de risc,
alte dobînzi abuzive, cum ar
fi dobînda de referinţă
variabilă şi altele penalizări
ştiute şi neştiute. Legislaţia
românească nu vine în spri-
jinul cetăţenilor păgubiţi de
bănci. S-au luptat singuri cu
sistemul bancar mafiot şi
unii chiar au cîştigat. Veni-
turile băncilor din contracte
frauduloase se ridică la 30-
40% din totalul veniturilor.
Daţi-le o lecţie dragi români!
Nu le mai treceţi pragul!
Foamea lor de bani le va
ucide! Evitaţi băncile pe cît
posibil! Aceste instituţii de
cămătărie fură angro, nu en
gross, doar sîntem români
şi n-o să permitem la
nesfîrşit să ni se fure limba
română şi farfuria de pe
masă. Băncile îi fură de
atîta amar de vreme pe
români, iar moşierul
Mugurel le ţine de şase.
Aşadar, cine ne apără de
Mugur Isărescu şi de
bancherii cămătari, care de
un sfet de veac se ocupă cu
spălatul banilor?

●



4 Tichia de politician

Iluzii și realități...Iluzii și realități...

Al. Stănciulescu

Bârda

VViața e ca un balan-
soar, care ne poartă între iluzie
și realitate, între speranțe
deșarte și realități dureroase.
Și asta din copilărie până la
adânci bătrânețe. E un fel de
joacă mai mult sau mai puțin
conștientă, care dă culoare
vieții. E nevoie să trăim în iluzie
câteodată, ca să evadăm din
realitate; e nevoie să revenim
în realitate, fiindcă iluziile nu ne
dau de mâncare. Am putea
spune că sunt cele două fețe
ale realității, cele două fețe ale
zeului Ianis din antichitate.

Copiilor le plac
poveștile, care le dau iluzia
unei alte lumi în care orice este
posibil, dar în care Binele
învinge oricând Răul. Sunt de
preferat, față de o realitate nu
tocmai prielnică, în care întâl-
nesc restricții la tot pasul, une-
ori pălmuțe, urecheli, nevoi,
necazuri, lacrimi, unde trebuie
să meargă la școală, să învețe.

Tinerilor le plac iluziile,
fiindcă le dau avânt, optimism
și viața nu mai este dificilă, ob-
stacolele nu mai sunt de netre-
cut. Își fac iluzii și vise privind
viitorul lor, familia lor, cariera
lor și totul pare trandafiriu, au-
reolat, strălucitor. Iubita este
Ileana Cosânzeana, iubirea
este eternă, fericirea va poposi
în sufletul și în casa lor și nu va
mai pleca niciodată; petrecer-
ile se țin lanț, discotecile sunt
pline până către dimineață,
părinții susțin cu sacrificii
numai de ei știute toate es-
capadele și nebuniile tinereții
lor. Perioada de euforie se
termină repede și atunci apare

adevărata realitate: greutățile
și lipsurile, insuccesele în
carieră, neînțelegerile în fami-
lie. Nu întotdeauna au fost
pregătiți suficient pentru a
lupta cu toate și a avea reușită.
La inaugurarea Universității
Babeș-Boliay din Cluj-Napoca,
regele Ferdinand, în cu-
vântarea rostită cu acel prilej,
spunea : ,,Copii, făceți-vă cât
mai multe iluzii, ca să aveți ce
pierde și să vă mai și rămână!”
Interesant îndemn !

Adulților le plac iluziile,
când se gândesc la o
bătrânețe fericită, în mijlocul
copiilor și nepoților, iubiți,
ajutați, stimați, ascultați. Pen-
tru asta muncesc din zori și
până-n noapte să câștige cât
mai mult, să facă avere, să
lase la copii de toate, să
,,trăiască ei mai bine de cum
am trăit noi !” Renunță la con-
cedii și multe bucurii ale vieții,
fac economii ,,la sânge” ca să
țină copiii în școli, să le asigure
toate cele necesare, să le
construiască ba una, ba alta,
să le cumpere mașini și câte
toate, să poată să se distreze
și să fie fericiți. Ar fi frumos să
fie așa! Din păcate, de multe
ori realitatea este cu totul alta.
Atâția bătrâni sunt părăsiți de
proprii lor copii la vreme de
boală și neputere. Atâția copii
uită să mai fie recunoscători
față de proprii lor părinți, să le
ofere minimum necesar, pentru
ca viața acestoa să fie cât de
cât suportabilă! Mulți părinți
sfârșesc uitați prin vreun azil,
fiindcă domnii fii și doamnele
fiice nu pot suporta mirosul,
văicărelile, neputințele, bolile
părinților. Singurul lucru care-i
interesează este moștenirea!

Între iluzie și realitate

am trăit și în viața socială de
când mă știu. Eram în școală
când se făcea colectivizarea și
ni se spunea că va fi raiul pe
pământ; ce-a fost în realitate
nu mai spun. Ni se spunea că
pe o anumită treaptă de de-
zoltare socială va dispare
statul și dreptul, fiindcă
conștiința se va dezvolta într-
atâta, încât oamenii nu vor mai
avea nevoie de reglementările
autorităților; constat cu durere
că infracțiunile se înmulțesc de
la o zi la alta în țară și în lume,
că autoritățile se simt uneori
depășite de situație, că
pușcăriile au devenit demult
neîncățătoare. Și au trecut
deja cincizeci de ani!

Ne bucuram ca niște
copii la Revoluție de libertate,
de perspectivele ce se
întrezăreau pentru fiecare în
parte și pentru toți laolaltă;
după un sfert de veac vedem
că industria a cam devenit o
amintire, că agricultura e în ag-
onie, că șomajul e tot mai
mare, că tineretul ne pleacă
peste mări și țări să-și câștige
pâinea, că populația țării e tot
mai puțină și tot mai
îmbătrânită, că escrocii și hoții
au supt nestingheriți vlaga țării
și a neamului, că optimismul se
risipește de la o zi la alta!

Ne-am entuziasmat ca
niște copii când au apărut
megaescrocheriile numite
jocuri de noroc ale lui Stoica și
Vântu. Iluzia unei îmbogățiri
peste noapte i-a cuprins fre-
netic pe foarte mulți dintre noi.
Fiecare se vedea un Ali-Baba
călare pe comori fără număr.
Pentru asta trebuia doar să-și
dea ultima lescaie economisită
pentru înmormântare sau pen-
tru colivă, casa, apartamentul

și ce mai era pe acolo. Reali-
tatea a fost neiertătoare și
parcă toate păcatele moșilor și
strămoșilor au fost ispășite de
,,jucăuși”, fiindcă nici astăzi nu
și-au mai revenit din cădere.

Ne-am iluzionat din
patru în patru ani, când a fost
vorba să votăm. Ne-am lăsat
copleșiți de pupăturile
candidaților, de zâmbetele lor,
dar mai ales de promisiunile
lor, ca să nu mai vorbim de
cele câteva firimituri ce ni le-au
aruncat acolo(bere, făină,
zahăr, umbreluțe, punguțe,
șepcuțe și alte jucării); i-am
votat și apoi ne-au uitat! I-am
recunoscut mai târziu pe unii
dintre ei pe la televizor, cum
ședeau la coadă pe la DNA, cu
cătușele la mâini, cum erau
înghesuiți în dubă și duși la
pușcărie. Ne-am trezit la reali-
tate și ne-am înfiorat când am
aflat de sumele astronomice și
averile colosale, pe care aleșii
noștri reușiseră să le fure în cei
câțiva ani de mandat.

Ne-am făcut iluzii că
bătrânețea a fost alungată și
niciodată nu se va mai întoarce
la noi. Cel puțin la femei. Ele
vor rămâne tot tinere și fru-
moase. Pentru asta și-au vop-
sit părul în mult mai multe
culori decât are curcubeul.
Toate arată de parcă ar avea...
sub treizeci de ani. Rar mai
vezi câte una cu părul alb!
Unele și-au luat și lentile de
contact în ton cu părul, cu
poșeta, cu pantofii, cu unghiile.
Astfel, observi că dacă până
ieri erau cum erau, azi au ochii
negri, verzi, galbeni, portocalii,
albaștri, roșii, după culoarea
partidului din care fac parte!

Ne-am făcut iluzii că
valorile moral-religioase vor tri-

umfa și se va face voia lui
Dumnezeu ,,precum în cer,
așa și pe pământ”. Ne în-
grozim azi când vedem atâtea
atentate teroriste săvârșite în
numele religiei, când pretutin-
deni miroase a praf de pușcă,
când state în care a fost
propovăduită Evanghelia de
aproape două mii de ani
legalizează căsătoriile între
bărbați și căsătoriile între
femei, când credincioșii unei
religii ard sau decapitează
credincioșii altei religii și le dis-
trug bisericile și simbolurile re-
ligioase, când viața de aici și
cea de dincolo au ajuns o
marfă ca oricare alta ce se
poate negocia!

Ne-am făcut iluzii, so-
cotind că știința va rezolva
toate problemele privind
alimentația și sănătatea. Astăzi
constatăm îngroziți că au fost
otrăvite pământul, apa, aerul,
plantele, animalele, oamenii.
Nu mai știi ce să mănânci și ce
să bei neotrăvit cu tot felul de
substanțe chimice. Bolile grele
și nevindecabile fac ravagii,
oamenii sunt tot mai vlăguiți,
mai anemici, mai dezgustați de
tot și de toate.

Rezumând, am putea
spune că pe afară-i vopsit gar-
dul, înăuntru-i... realitatea!

Cele câteva repere de
mai sus nu au menirea de a ne
alunga speranța. Dimpotrivă.
Toate cele de mai sus nu sunt
decât biete ,,speranțe”, mai
bine-zis iluzii, pe care ni le-am
pus în oameni. O singură
formă de speranță este
valabilă și nu ne va înșela
niciodată: speranța în Dum-
nezeu.

●
Masoneria văzută din afară...Masoneria văzută din afară...

Ion

Coja

NNu cunosc istoria
masoneriei, atât de încurcată
și de controversată! Cum nu
cunosc nici starea ei
actuală!… Dar s-a conturat în
mintea mea, în ultimele zile,
un răspuns la întrebarea „ce
ar putea fi masoneria în
lumea de mâine, în România
viitoare?”. La întrebarea
aceasta, pe care singur mi-o
pun, am un răspuns. Iată-l:

Cu ani în urmă, la o
emisiune TV a domnului Mar-
ian Oprea, despre ma-
sonerie, invitat să spun la
telefon câteva cuvinte, încer-
când să fiu cât mai succint,
am zis că „democrația nu
poate funcționa fără sprijinul
unor structuri de putere se-
crete, oculte”! Această
afirmație, care i-a scandalizat
pe mulți nerozi, nu era o
laudă la adresa masoneriei,
ci conținea părerea mea
proastă despre democrație,
evidenția faptul că
democrația, aplicată prin
legile care o guvernează pub-
lic, ar duce la disoluția
societății. Principiul votului
universal, al puterii politice

monopolizate de partidele
politice, sistemul parlamen-
tar, intră în contradicție cu
principiul natural – repet, na-
tural, al continuității! 

Schimbările de gu-
vern și de majorități parla-
mentare afectează grav
funcționarea pe termen lung
a unor strategii naționale sau
locale de dezvoltare, iar fără
această continuitate nimic
trainic nu se poate concepe și
realiza. Mult mai naturală
decât democrația este
monarhia și principiul dinas-
tic! 

Dar mi-e teamă să
afirm public asta pentru că se
vor găsi nerozii, alții sau
aceiași, care să tragă con-
cluzia că eu sunt adeptul
revenirii pe tron a ex-regelui
Mihai!… Nici vorbă!mEu
afirm ca principiu: în măsura
în care este imperios
necesară această continui-
tate, în măsura în care avem
nevoie de proiecte și strategii
pe termen lung, democrația
este inferioară monarhiei.
Monarhia, prin regula dinas-
tiei, asigură mai bine continu-
itatea. În jurul monarhului se
structurează anumite grupuri
de persoane, capabile să se
subordoneze unor strategii

pe termen lung! Principiul di-
nastic face posibilă trecerea
puterii de la o generație la
alta fără convulsii, fără
confruntări sângeroase pen-
tru putere. Las detaliile pen-
tru altădată…

România a avut
norocul de un monarh, regele
Carol I, care a domnit
aproape cincizeci de ani… A
avut, în Ferdinand, un urmaș
demn și benefic. Dar
adevărata dinastie care a
modernizat România a fost
dinastia Brătienilor! Trei
generații de mari politicieni
care au transmis, din tată în
fiu, un ideal politic! România
Mare s-a făurit grație acestei
dinastii, care a dat României
continuitate pe parcursul unui
secol, de la 1848 până la
venirea Armatei Roșii, când
s-a instituit democrația
populară, această formulă pe
cât de pleonastică, pe atât de
demagogică!…

Voi enunța un para-
dox: înainte de 1990, se tot
zvonea că Ceaușescu îl va
lăsa pe Nicu Ceaușescu să-i
urmeze „la tron”! Cei care co-
mentau această eventualitate
o făceau scandalizați de
abuzul ceaușist de putere.
Considerau că în felul acesta

se alege praful și de ultima
rămășiță de democrație din
România… Îmi scandalizam
prietenii când, cerându-mi-se
părerea, eu opinam că
aceasta este soluția cea mai
bună! Este soluția care ne
scutește de răul cel mai mare
din viața politică: lupta internă
pentru putere. Luptă care
naște numai monștri!… Vezi
decembrie 1989 și ce a
urmat!

Exemplul SUA este
cel mai grăitor pentru discuția
noastră: SUA nu este
guvernată nici de președinte,
nici de Congres sau Senat, ci
de niște grupuri sau structuri
care reunesc persoane im-
portante, multe cu funcții de
răspundere în structura
democratică, eligibilă a
Statelor Unite. 

Dar principiul după
care se constituie aceste
grupuri de interese și de forță
economică nu este cuprins în
nicio lege a statului, nu este
menționat nici de constituția
SUA, așa cum nici existența
acestor grupuri / structuri nu
este consemnată în vreo
lege, în vreo reglementare
publică. Existența acestor
grupuri este benefică în prin-
cipiu, căci asigură continui-

tatea.
Nota bene însă: Con-

tinuitatea în rău sau în bine…
În România de azi,

după 25 de ani de
bezmeticeală, stăm mai prost
ca în 1990. Partidele politice
au făcut greșeli peste greșeli,
și mai ales ticăloșii fără
număr. Parlamentul este
compromis total, sistemul
politic, legea partidelor mai
ales, a instituit un monopol
politic al câtorva partide de tip
mafiot. Toată lumea știe asta,
dar nu are cum reacționa efi-
cient! Nu există instrumentul
democratic prin care acest
monopol să fie înlăturat.
Situația este mai disperată ca
oricând! 

De ani de zile, zeci
de voci cer modificarea legii
partidelor, a legii electorale.
Împins de consilieri, cu juma
de gură, a cerut asta și Jo-
hannis, în primele sale
declarații de lider național.
Pun pariu pe toată pensia
mea că legea partidelor nu se
va schimba până la viitoarele
alegeri!

●



Ghimpele Națiunii

Fondul de mediu al depoluării… media?!Fondul de mediu al depoluării… media?!

Cezar 

Adonis Mihalache

DDe departe, este o
„minge” servită! Un aparent
balon de sprijin financiar
pentru televiziunile private
(dar de ce nu și posturile de
radio?), în fapt, un țarc de
racolare și/sau polarizare a
anumitor instituții media
(„ajutorul” urmând a fi acor-
dat, nediscriminatoriu!, doar
pentru „primele zece poziții
ocupate în lista must carry”).

Și chiar dacă
„inițiativa” a venit dinspre
CNA, instituție brusc
îngrijorată de situația
financiară a televiziunilor
(pe care, în multe cazuri,
Consiliul le-a adus în sapă
de lemn prin amenzi aber-
ante!), de fapt, este vorba
de un antemergător pentru
plasarea anumitor măsuri,
poate chiar de amnistie
fiscală, într-un viitor nu
foarte îndepărtat.

Astfel, un membru al
CNA a propus guvernului o
ordonanță de urgență (!)
pentru crearea unui fond fi-
nanciar „pentru susținerea
financiară a televiziunilor”,
fond pe care să-l gestioneze
instituția, împărțindu-l după
propria-i voință televiziunilor
care au probleme. Un fond
de „salvgardare”, sub forma
unui fond de mediu (au-
diovizual!), chipurile pentru
depolurea eterului de emisi-
unile non-formative, triviale,
mizerabile.

E drept, CNA nu

propune o loterie bugetară a
audiovizualului, deși ex-
tragerile cu zecimale sunt la
mare modă în proiecția
guvernamentală!, ci un fond
de sprijin. Pe care, nu o să-
l administreze Biserica, deși
era mai potrivită, dar nici nu
va fi stabilit în formulă
paritară, ci tranșat chiar de

către Consiliul Național al
Audiovizualului. Care se au-
topropune, nu doar „ges-
tionarul” fondului, ci și
caseria de colectare! Mai
mult, într-un tupeu maxim,
dar ce așteptări poți avea de
la o instituție de stat
parazitară (scuzați pleonas-
mul!), Consiliul vrea și drep-
tul de… executor silit (și
cam multe instituții publice
fac asta în ultima vreme,
nu?!), „pentru urmărirea şi
realizarea încasării
contribuțiilor datorare Fon-
dului audiovizual”.

Și chiar dacă este
vorba de două mâini
zdravăne care ar urma să

fie vârâte în bugetele de stat
(fondul urmând a fi constituit
și din taxele încasate de
CNA la acordarea licențelor
în audio-vizual, dar și dintr-o
contribuție de „cinci la sută
din veniturile realizate de
distribuitorii care retransmit
servicii de programe de tele-
viziune” – taxe și impozite

oricând reactualizabile!),
pentru că o televiziune nu
poate fi „sprijinită” cu mizili-
curi și chistioace, acolo tre-
buie bani zdraveni,
premierul „Ponta vizual”, nu
și „must-carry”, dar asta e o
altă problemă, s-a arătat in-
teresat. Ba, ideea i s-a părut
chiar aplicabilă! Ce fond
pentru spitale, ce fond pen-
tru școli…

Și nu faptul că Victor
Ponta ar fi, „în principiu”, de
acord, ne îngrijorează. A
mai spus el „Da!” în atâtea
alte zeci de situații (și nu
doar „în principiu”!) și nu a
ieșit nimic! Dar „inițiativa”
fondului de mediu media (!)

este un vizibil laț aruncat
instituțiilor media încă
nealiniate. Iar premierul s-a
dat de gol, căci la asta se
pricepe ca nimeni altul!, prin
„completarea” inițiativei ven-
ite dinspre membrul CNA
prin mențiunea că nu tre-
buie acordați bani direct, ci
scutiri la taxele și impozitele

la stat. Evident, logica
spune că în primul rând la
cele datorate! Așa într-un
soi de amnistie pentru mar-
ile instituții media datoare
statului.

Prețul eventualei
prostituții audiovizuale? Mult
mai mare decât situația de
debitor al statului. Adică,
dacă tot e prostituție, măcar
să fie una în folosul agentu-
lui de „finanțare” al fondului
pentru audiovizual.

Și mai deschide Vic-
tor Ponta o ușiță spre un al-
tfel de stat prin
încredințarea lui că un
asemenea fond nu trebuie
aprobat prin ordonanță de

urgență (nici o vorbă despre
moralitatea unei asemenea
acțiuni!), ci prin acord politic
în parlament (gata-i luată
decizia?!). Un fel de pact
pentru audiovizual. Să fie
liniște și pace în media, iar
țara ținută în lesă prin tot
felul de pacturi politice…

P.s.:

Nu putem fi indiferenți! Prin-
cipiul pe care se reașeză
acum statul trebuie să ne
dea fiori. Un sistem în care
mediul privat devine paria
societății și este asaltat de
controale ANAF și măsuri
de restricționare a fluxurilor
financiare, un sistem în care
direcția îngustării sectorului
privat este tot mai limpede.
Asta în paralel cu sprijinirea
și reașezarea domeniului
bugetar pe direcții tot mai
umflate, cu lefuri și salarii ce
vor fi mărite pe criteriile…
noncompetenței, a reîn-
toarcerii la numărul de țidule
pe cap de bugetofag și a
anilor de vechime (chiar
dacă, vechimea în muncă a
respectivului este, în multe
cazuri, inutilă pe fond!). O
direcție în care, în câteva
luni, munca în privat, cel
puțin la nivel de administra-
tori, va deveni o aventură, în
vreme ce munca „la stat” va
fi din nou ceea ce a fost! 

Trai pe vătrai…

●

Închisorile C.I.A. în România Închisorile C.I.A. în România 

Ion

Măldărescu

VVăzând atâtea con-
traziceri, zbateri, stângăcii şi
ignoranţă în reacţiile oficiale
ale autorităţilor în chestiunea
raportului „Globalizing torture”,
îţi vine când să râzi, când să
plângi. Să râzi de comicul
situaţiei create de contradicţiile
de logică elementară din
declaraţiile europarlamentaru-
lui Norica Nicolai, preşedintele
fostei comisii parlamentare de
anchetă referitoare la închiso-
rile C.I.A. din România, şi să
plângi, ori să deplângi ama-
torismul luării oficiale de poziţie
a Ministerului Afacerilor Ex-
terne. În cazul doamnei Norica
Nicolai există circumstanţe...
să le spunem, cu îngăduinţă,
atenuante. 

După atăţia ani, nu
mai are controlul coerenţei
şirului şi nici al numărului
declaraţiilor ce i-au fost
„smulse” de presă, pe
neprăgatite, la întrebari ale
căror capcane nu le-a sesizat
şi cu răspunsuri date spontan,
fără ragazul de gândire asupra
impactului fiecărui dat cu
părerea. În cazul ministrului
Afacerilor Externe, însă, ne

apare evidentă necunoaşterea
situaţiei operative din teatrele
de operaţiuni ale războiului
informaţional în problema „în-
chisorilor C.I.A.”. 

Preşedintele Statelor
Unite ale Americii a recunoscut
şi confirmat legitimitatea
metodei excepţionale de
detenţie în fortăreţe
zburătoare, ea fiind
reglementată ca atare şi
uzitată în condiţiile unui război
asumat, în care S.U.A. au avut
aliate alte cca. 90 de state. Mai
mult chiar, preşedintele ameri-
can a adus şi mulţumiri publice
partenerilor din alianţă care au
acceptat „escale tehnice” fără
să manifeste curiozităţi, care
oricum nu ar fi fost satisfăcute
în toate detaliile.

Statul român era
membru al „alianţei împotriva
terorii”, realizată de G.W.
Bush, după celebra teză „Cine
nu este cu noi este împotriva
noastră”. Aeroporturi din
România şi facilităţile militare
aferente acestora au fost puse
la dispoziţia partenerului
strategic, fără pretenţia ca
Poliţia de Frontieră şi Vama să
scotocească prin containerele
garsoniere din pântecul imens
al avioanelor. Avioanele străine
pe teritoriul altor state sunt
entităţi teritoriale ale statelor

sub al căror pavilion sunt în-
registrate şi la bordul lor au-
toritatea legală o reprezintă
comandantul. Niciun stat nu
poate fi ţinut responsabil de
cele ce se petrec în aeron-
avele sub pavilion strain, mai
cu seamă când acestea nu
sunt aeronave de linie şi nu
transportă pasageri. Inspecţiile
la sol ale aeronavelor 
străine, potrivit reglementărilor
naţionale şi internaţionale,
vizează în principal „docu-
mentele şi manualele aeron-
avei, licenţele echipajului de
zbor, starea aparentă a aeron-
avei, precum şi existenţa şi
starea echipamentului de
siguranţă obligatoriu din
cabină”.

Aşa că precizarea din
comunicatul M.A.E., că „scopul
escalelor în România ale
zborurilor nu a avut nimic în
comun cu posibile transporturi
ilegale de prizonieri pe teritoriul
României”, nu este decât un
risc asumat.

Serviciile speciale, a
nu puţine state, au practicat şi
mai practică răpiri şi extracţii
ale unor persoane în colete
„valiză diplomatică”, fără a fi
nevoie de alte avioane decât
cele de linie/pasageri sau
cargo. O declaraţie de-a drep-
tul stupefiantă a făcut domnul

Teodor Meleşcanu, directorul
Serviciului de Informaţii Ex-
terne. Afirmaţiile potrivit cărora
„[…] am făcut inspecţii inclusiv
la anumite aeroporturi, care
fuseseră menţionate. 

Că este vorba de
Băneasa, că este vorba de
Aeroportul Kogălniceanu, chiar
de aeroportul din Timişoara, nu
am văzut niciunde o locaţie
care să fi putut să fie folosită în
acest sens […]” nu pot decât
să genereze o altă problemă,
mult mai gravă. Prin cele afir-
mate, Domnia Sa ar accepta
că nu are prea mare încredere
în C.I.A. şi, mai mult, din mo-
ment ce a ordonat inspecţiile,
a suspectat-o că ar fi
desfăşurat operaţiuni clandes-
tine pe teritoriul României.
Atunci, halal parteneriat! Cu
cine s-a gândit directorul SIE
că ar fi cooperat C.I.A., dacă a
pus potera să-i caute urmele?!

Raţiunile pentru care
Administraţia S.U.A., în cadrul
căreia preşedintele deţine pre-
rogative excepţionale în mate-
ria directivelor executive de
reglementare şi aprobare a
operaţiunilor clandestine
(atenţie, nu secrete, ci clan-
destine!), a recurs la proce-
durile de detenţie şi interogare
extralegale a persoanelor
cărora li s-a aplicat statut de

prizonieri nu au fost repudiate
de niciun stat aliat din N.A.T.O.
şi nici din mai larga coaliţie
antiteroristă internaţional.
După cum nu credem că
cineva va protesta împotriva
recentei decizii a Washing-
tonului, de a autoriza folosirea
dronelor pentru uciderea „U.S.
Persons” despre care există
motive să se creadă că sunt
„lideri de operaţiuni” ai grupării
Al-Qaeda sau membrii unei
„forţe afiliate acesteia”, chiar
dacă nu există informaţii care
să indice că ar fi implicaţi într-
un complot în curs de
desfăşurare, ce vizează at-
acarea Statelor Unite. Nu este
lipsit de importanţă a observa
că „legitimarea” acestei specii
a asasinatului este „”post fac-
tum”, deoarece există situaţii
anterioare în care au fost ucişi
în atacuri cu drone presupuşi
membri ai reţelei Al-Qaeda,
cetăţeni americani care nu au
fost acuzaţi ori condamnaţi în
S.U.A. Din moment ce
preşedintele S.U.A. a confir-
mat şi adresat mulţumiri, orice
străduinţe inabile de a com-
bate afirmaţiile liderului aliatu-
lui strategic nu pot decât să fie
suspectate de o laşă dez-
icere… 

●


