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„Sunt mii de feluri de proză,

poezie e una singură.” 

- N. Iorga
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Ministrul lingou și „caratele” lui de plumbMinistrul lingou și „caratele” lui de plumb

Cezar Adonis

Mihalache

PPlumb! La propriu!
Unul care atârnă tot mai
greu în traista cu
incompetenți a Guvernului.
Aprope cât un lingou de so-
cialism pontanian. Și, așa
cum mii de ani, alchimiștii s-
au chinuit să transforme
plumbul în aur, și tot nu le-a
ieșit, tot așa și ministrul
metal greu (la propriu!), ar
putea continua mulți ani de
acum înainte să
„izvorească” idei cu aură de
noblețe, dar tot nu va reuși
să ofere altceva decât
plumb.

Incompetența min-
istrului pensionarilor nu are

„măsură”. Dar să ajungi 
să întrebi Curtea
Constituțională dacă un
drept universal este… uni-
versal (!), depășeste orice
închipuire. Să întrebi CCR-
ul dacă nu ar putea
diferenția unele drepturi, în
privința alocațiilor acordate
copiilor, în ceva mai puțin…
universal, că așa vor
socialiștii să împartă Româ-
nia, de o parte brazda cu
drepturi universale (pentru
ăia care nu votează ce tre-
buie!), de cealaltă parte una
cu drepturi diferențiat-majo-
rate (cu părinți „political cor-
rect” din perspectiva
arondării electorale), pare a
depăși însăși bunul simț.

Probabil, la o
asemenea întrebare,
judecătorilor CCR, și ei
părinți, chiar le va cădea
ciocanul dreptății ca o livră
de plumb. Și tare ar merita
să prindă sub el degetele
aceluia care a putut născoci
o asemenea aberație.
Împărțirea copiilor în două
grupe: „universali” (la 32 lei
bucata) și „diferențiați” (la 84

de lei, alocați). Păi ce, nu se
pot tria copii precum TVA-ul
diferențiat? Unii în formula
clasică a alocației,
compensați în karma vieții
lor de fericita întâmplare a
„alocării” de la mama natură
a unor părinți suficient de
înstăriți, alții la suma dublată
în socilaismul de compen-
sare pontaniană a vieții de
copil sărac. Sau părinte
sărac? Sau părinte elector?!

Desigur, nu este
neghobia mai de plumb ca
șiretlenia! Pentru că o
asemenea idee nu are nici o
legătură cu presupusa asig-
urare a unui strop de mai
bine pentru copii cu părinți
mai puțin ajunși ori aflați în
situații financiare dificile.
Pentru că nu de prunci îi

pasă guvernului Ponta. Ci
de părinții lor, contribuabilii!
Iar printr-o eventuală legifer-
are a acordării de alocații
diferențiate, de fapt, core-
larea cererilor pentru alocații
cu declarațiile de venit ale
părinților, pentru a stabili
grupa de încadrare, s-ar mai
croșeta un instrument de
verficare încrucișată a veni-
turilor contribuabililor! Iar in-
spectorii ANAF nu ar mai
pune chestionarele
milițienești doar în fața
angajaților din firmele con-
trolate, cu întrebări luate din
opisul unui securist trezit 25
de ani mai târziu, ci ar
croșeta întrebări de
grădiniță (fiscală) și pentru
ăia mici. Pentru că și copii
se pot interoga, fiscal, nu?!

De fapt, vocalizele
tot mai bătrânicioase ale
ministrului plumb reprezintă
doar punerea în practică a
unei noi aberații pontaniane.
A acelei revelații avute de
Victor Ponta care a decis că
alocația egală pentru toți
copii „este nepractică”! Și s-
ar impune o diferențiere în

funcție de venitul părinților.
(Probabil, puștii care au în
dotare bone filipineze, pen-
tru bucuria părinților desigur,
că ăla micu ce să
înțeleagă?!, nici nu ar trebui
să mai primească alocații,
nu?).

Așa că, socialiștii și-
ar dori diferențierea în
funcție de venitul părinților:
o diferențiere între „familiile
cu venituri mici” și cele cu
„venituri suficiente”. Fără a
defini ce înseamnă „venituri
suficiente”. Căci o familie cu
un venit „bun”, dacă plătește
rate împovărătoare pentru
acoperișul pus deasupra ca-
pului, va fi poate greu de în-
cadrat chiar și la veniturile
(reale) de subzistență!

Or, dacă un copil

este mai egal decât altul (ce
atâta „Cartă a drepturilor
universale”, iată „Decalogul
2015” al maoistului Ponta!),
atunci toate drepturile omu-
lui ar trebui asigurate în
funcție de venituri! Iar dacă
le-ar putea corela cu veni-
turile, guvernul nici nu ar tre-
bui să le mai ASIGURE, ci
să le ACORDE. Pentru că
asta vrea, defapt, guvernul
socialist Ponta. Să acorde,
nu să asigure aplicarea
universală a drepturilor
cetățenilor săi!

Și cum nu doar
sărăcia este un factor defa-
vorizant, ci și prostia, de su-
plimentarea… diferențiată
ar trebui să se bucure și
neghiobii! Eventual, chiar
după modelul „politician-gu-
vernant”, categorie pe care
o putem alătura drepturilor
universale, generale și
diferențiate!

Că tot atârnă cu toții,
plumb, de buzunarele noas-
tre!

●

Congregația șobomanilorCongregația șobomanilor

Dominic

Diamant

O O specie hibridă,
agresivă şi vorace ca puţine
altele, rezistentă şi domina-
toare, rezultată din
încrucişarea hominizilor cu
şobomanii, aceasta a apărut
şi s-a dezvoltat pe plaiurile
mioritice în anii de tristă am-
intire ai regimului comunist,
când proprietatea privată a
fost distrusă şi au apărut col-
hozurile şi G.A.S.-urile, cu
spaţii şi posibilităţi de jaf
nesfârşite.

Această specie
sinistră, de-o vigoare ieşită
din comun şi cu un apetit ex-
acerbat, cultivată asiduu în
umbra laboratoarelor sis-
temului totalitar, cu rezultate
depăşind orice aşteptări, a
preluat cele mai definitorii
trăsături de la om şi de la
şobolan, ajungând la vârful
scării evoluţiei malefice şi,
izbutind să invadeze în-
treaga societate şi făcând-o
să-şi piardă multe şi însem-
nate caracteristici, nu numai
că i-a afectat serios capaci-
tatea de apărare imunitară
dar a reuşit şi performanţa
rară de a se infiltra şi a obţine
ranguri şi putere în toate or-
ganismele de decizie ale
societăţii.

Aşa se face că, din
momentul când congregaţia
şobomanilor a obţinut
supremaţia în stat, avându-şi
reprezentanţi zeloşi la toate
nivelurile şi pe toate
palierele, sinistra jefuieşte şi
devoră tot ce-I iese în cale,
cu-o poftă patologică, în
deplină libertate şi voioşie,
neavând a da socoteală
nimănui pentru ororile sale şi
împingând plaiurile mioritice
spre o cruntă şi jalnică
sărăcire.

Astfel că, după atâţia
ani de dominaţie 
şi exercitare a puterii
discreţionare în cele mai
înalte organisme, izbutind să
ne adopte cameleonic toate
însuşirile şi deprinderile, în
tandem perfect cu cele ale
şobolanilor, nimeni nu mai
poate decela cu precizie
care sunt oameni şi care
sunt şobomani şi devine din
ce în ce mai dificilă lupta
pentru împuţinarea şi eradi-
carea lor.

Zilnic ni-i dat să
asistăm la evenimente in-
credibile care oripilează în-
treaga lume civilizată. 

Zilnic suntem martorii
tăcuţi şi neputincioşi ai
acţiunilor malefice şi distruc-
tive ale acestei singulare
congregaţii care sperie
lumea. 

Zilnic ne rugăm să se
producă vreo minune
cerească pentru a scăpa din
ghearele dăunătoarei specii
care a reuşit performanţa
uluitoare să se identifice şi
să se confunde cu noi.

Deţinând toate mi-
jloacele şi pârghiile unei put-
eri discreţionare, bizuindu-se
pe experienţa câştigată şi
ne(re)cunoscând preceptele
eticii şi moralei creştine,
acţionând în modu-i mafiotic
şi perfecţionându-l neîncetat
şi nedispusă nicicum să
renunţe nici cu o iotă la
poziţiile şi privilegiile
câştigate, e greu de imaginat
cum am putea scăpa de
această scelerată cârdăşie
în plină expansiune care se
află pe cai mari şi face toate
jocurile şi ignominiile posi-
bile. 

Dar, cum scepticis-
mul şi defetismul n-au ce
căuta în ograda noastră, în
care noi şi noi generaţii de
geto-daci îşi caută drumul şi
afirmarea, şi cum cuţitul ne-
a cam ajuns la os, trebuie să
sperăm că apocaliptica
specie a şobomanilor nu va
dăinui cât lumea şi că vom
găsi mijloacele şi pârghiile
necesare pentru completa şi
definitiva ei eradicare.

Orice abdicare de la
luptă ar fi ruşinoasă 
şi condamnabilă şi-apoi
cunoaştem că nu stă în firea
omului să renunţe atât de
uşor la libertatea şi idealurile
sale. 

Umanitatea are
proiecte atât de grandioase,
blazonul ei o obligă să facă
tot ce-i stă în putinţă pentru
a-şi asigura viitorul, încât
este exclusă alternativa
convieţuirii la nesfârşit cu
şobomanii.

●
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Mutilați pentru a fi puși să cerșească…Mutilați pentru a fi puși să cerșească…

Ion

Coja

DDupă 1990, ne-am
recăpătat cu toții libertățile
de care regimul comunist
ne-a privat. Una dintre
acestea este și libertatea de
a cerși, de a trăi din cerșit!
Obișnuiesc să dau zilnic
măcar un leu, primului
cerșitor întâlnit. De cele mai
multe ori nu trebuie să merg
prea mult pentru a-l găsi,
avem unul în cartier, Marin.
Când, într-o zi, m-am scuzat
la Marin că nu am mărunți,
s-a oferit să-mi schimbe el
suta de lei și să-mi dea
restul… N-am să-l uit! Am
aflat că toți ai casei umblă
cu cerșitul prin zonă. Nu
cred că le merge prea bine,
Marin pare handicapat, gân-
gav și cu privirea
inexpresivă. Inspiră milă în
mod spontan, nu o
provoacă prin niscai trucuri,
cum ar fi vreo infirmitate
provocată sau simulată.

Unii mă ceartă că-i
încurajez pe cerșitori. Dacă
am timp le explic: la viața
mea, am cerșit și eu
cândva, la colț de stradă, pe
Mangalia, în față la cinema
Regina… Mă simt probabil
solidar cu foștii mai
colegi!…

De data asta trebuie
să-mi fac timp să mă explic:
nu aveam doi ani împliniți,
când frate-meu m-a pus să
cerșesc. Frate mai mare. Eu

stăteam cu mâna întinsă, iar
el de la distanță ținea con-
tabilitatea. 

A mers șmecheria
asta până a trecut primul
vecin care m-a recunoscut
și m-a raportat mamei. A
rămas în amintirea familiei
cum se mirau militarii ger-
mani ce bine îmbrăcați sunt
cerșitorii din Constanța, din
România deci! Și explicația:
mama unui coleg de
grădiniță de-al lui Aurel
murise, copil sărac, doamna
Caragea, educatoarea,
făcuse o chetă printre părinți
ca să ajute familia
copilașului. Aurel se
gândise să facă mai mult și
m-a scos pe mine la …pro-
dus. Eu nu-mi mai aduc am-
inte. Relatez din spusele
altora!… Doamna Leonte a
avertizat-o pe mama, cu
privire la frate-meu: „copilul
ăsta o să-l demoralizeze și
pe ăla micul!” Așa a zis: de-
moralizeze… O clar
văzătoare doamna Leonte!

După 1990, la câțiva
ani, frate-meu a remarcat că
o țigancă de câțiva anișori
care cerșea în același loc
binecuvîntat, frumușică și
cu o privire inteligentă, avea
o infirmitate suspectă. Nu
părea din naștere oloagă!
Cum se nimerise că la spi-
talul din Mangalia, unde
lucra Aurel, venise un or-
toped din Basarabia, cu o
mână extraordinară, frate-
meu l-a adus la Constanța
să vadă fetița și să-și spună

părerea. Așa era: fata fus-
ese mutilată cu intenție,
chiar de tatăl ei. Dar, din
fericire, o putea opera și o
putea înzdrăveni, dar asta
numai prin internare și cu
acordul părinților! Ceea ce
nu au putut obține… Bandi-
tul de tată o ținea sus și tare
că fata se simte bine așa
cum e! Până la urmă frate-
meu a fost nevoit s-o
răpească pe țigancă și s-o
ducă la Mangalia cu acordul
numai al mă-sii. Fata a fost
operată, operația a reușit și
țiganca, ajunsă după câțiva
ani o frumusețe de fată, îl
salută acum pe frate-meu
cu Sărut-mâna, domnule
doctor… Dar mâna salva-
toare fusese a medicului din
Chișinău, azi bucureștean…
Un ortoped celebru.

…Un cunoscut mi-a
relatat ce pățise: la o curbă
mai strînsă, un țigan i-a
aruncat în fața mașinii un
copil. Cât pe ce să-l calce și
să-l facă praf. 

A reușit să evite o
nenorocire ireparabilă, dar
copilul a fost oareșicât lovit,
a rămas întins pe șosea
țipând din gură de șarpe.
Imediat, alături de țigan au
apărut câteva fuste crețe
care s-au pus pe bocit și
blestemat șoferul, a cărui
neatenție le-a omorît
odorul!… Să vină poliția,
țipau țigăncile! Țiganul însă
s-a apropiat de șofer și i-a
soptit câte milioane îl costă
să nu mai ajungă la

Poliție… Norocul șoferului a
fost că în spatele său s-a
aflat un TIR, din care au
coborît doi zdrahoni care
văzuseră scena, ba chiar
cunoșteau trucul, despre
care în lumea lor a șoferilor
se vorbise de multe ori! Așa
că aceștia, cu două bâte
zdravene în mână, au pus
pe goană șatra și l-au salvat
pe bietul om!…

La TV, la Realitatea
TV, o emisiune depre un
țigănuș de cinci-șase ani,
adus la spital cu răni la ochi,
despre care doamna doctor
Pop se jena să spună pe
șleau că fusese o rană
provocată, pentru a produce
orbirea copilului în vederea
scoaterii sale la cerșit! Prob-
abil că grijuliii de părinți
vizează chiar o carieră
internațională pentru
odrasla lor… Prezentă la
emisiune și o reprezentantă
a comunității. O romă, așa
s-a prezentat. Doamna
romă X!… Nu-i pe
românește romă ăsta! De la
ROM feminimul trebuie să
fie ROAMĂ… Vezi POM-
POAMĂ, NOD-NOADĂ,
ROB-ROABĂ, FLOC-
FLOACĂ etc. De la ȚIGAN
am ȚIGĂNUȘ. Dar de la
ROM care ar fi dimnitivul?…

Văd mereu la TV
sau în presă fel de fel de
țigani „de mătase” care se
dau apărători ai etniei. NU
știu ca vreunul dintre ei,
mari consumatori de fonduri
europene, să fi făcut ceva

pentru a stopa această
practică tradițional
țigănească: mutilatul copi-
ilor! Curentă în Orientul de
ieri, poate și de azi!

Frate-meu ar fi făcut
o sesizare la Poliție, dar a
renunțat când i s-a explicat
că vor stârni astfel
intervenția a nu știu ce or-
ganism care-i apără pe
țigani de discriminare…
Deci stimați etnici ROMI, vă
întreb: când veți privi reali-
tatea în ochi și vă veți ocupa
de lucruri serioase? Țiganii
nu au nevoie de o firmă
nouă. Altceva nu ați găsit să
faceți pentru binele lor?! Îi
faceți mai cinstiți dacă le
ziceți altfel, nu țigani?!

SESIZAȚI  POLIȚIA
ȘI  DECLANȘAȚI  CU
SPRIJINUL  BULIBAȘILOR
ȘI  AL STABORULUI
ȚIGĂNESC  IDENTIFI-
CAREA  ȚIGANILOR
CARE  ȘI-AU  MUTILAT
COPIII!

Nu e complicat! Dar
fără participarea unor lideri
țigani o asemenea acțiune
ar pune toată țigănimea în
capul Poliției. Cumva țiganii
care fac asemena grozăvii
câștigă bani frumoși din
care cotizează și „la par-
tid”?! De ce tolerați aseme-
nea crime? De ce vă
solidarizați cu criminalii?!
Cu criminalii de cea mai
joasă speță!… Sunteți de-o
făptură și de-o seamă cu
toții?!…

●

Incapacitatea Guvernului Ponta ne face datori vânduți băncilor !Incapacitatea Guvernului Ponta ne face datori vânduți băncilor !

Radu 

Golban

„C„Concluziile celui
mai recent raport al Curții de
Conturi privind creșterea
datoriei publice guverna-
mentale, arată că românii
sunt pe zi ce trece tot mai
datori băncilor, fără a con-
tracta, în nume personal,
niciun credit bancar. 

Acest fenomen alar-
mant este cauzat de inca-
pacitatea Guvernului Ponta
de a duce o politică
economică favorabilă
României și cetățenilor săi.

Potrivit raportului în-
tocmit de inspectorii Curții
de Conturi, Guvernul con-
dus de Victor Ponta a reușit
să îndatoreze fiecare român
cu alte aproximativ 600 de
euro, din 31 decembrie
2012 și până în 31 decem-
brie 2014, de la 2.705,6
euro/locuitor, la 3.313,9
euro/locuitor. Toată datoria
publică guvernamentală
internă din perioada 2012-
2014 este deținută de sec-
torul bancar privat, adică toți
românii sunt datori băncilor,
indiferent de vârstă, venit

sau ocupație.
Practica prin care

Executivul a reușit această
'performanță' constă, de
fapt, într-un cerc vicios for-
mat între datoria publică și
consolidarea bancară,
potrivit aceluiași raport,
prezentat de jurnaliștii de la
Bursa. 

În momentul în care
datoriile statului ajung la
scadență, statul se
reîmprumută pentru a le
achita pe cele vechi. Adică,
în loc să ne achităm de da-
torii, facem, de fapt, altele,
cu o dobândă mai mare, pe
care, la scadență, le

achităm cu altă sumă
împrumutată de la 
altă instituție bancară,
bineînțeles, mai mare ca
valoare.

În acest fel, băncile
au asigurat un venit impor-
tant pe termen lung, în timp
ce, din cauza numeroaselor
politici economice greșite și

a lipsei de viziune a Guver-
nului Ponta, situația
financiară a cetățenilor
români devine tot mai
nesigură.

Alarmant este și fap-
tul că finanțarea de 
proiecte are o pondere
nesemnificativă de 0,1 la

sută din totalul datoriei pub-
lice guvernamentale in-
terne, în timp ce structura
pe destinații a datoriei pub-
lice interne a mers aproape
în proporție de 100 la sută
în refinanțarea datoriei pub-
lice și finanțarea deficitului
bugetului.

Întregul raport în-

tocmit de inspectorii Curții
de Conturi arată incapaci-
tatea Executivului de a lua
măsuri economice concrete.
Întrucât premierul Victor
Ponta a dat dovadă de lipsă
de viziune economică și
financiară atât prin măsurile
propuse, cât și prin numirile

pe care le-a făcut în fruntea
Ministerului de Finanțe, îi
recomandăm lecturarea
recomandărilor inspectorilor
Curții de Conturi: orientarea
politicii de contractare a îm-
prumuturilor de stat către
efectuarea de cheltuieli pro-
ductive, concretizate prin re-
alizarea de investiții 
în resurse umane,
infrastructură, cercetare,
tehnologie și tehnică
avansată, precum și alte
activități benefice pe termen
lung care să nu îndatoreze
românii și mai mult, să asig-
ure atât rambursarea
obligațiunilor emise și plata
dobânzilor aferente, cât și
dezvoltarea economiei în
ansamblu.

●
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Zeci de posturi TV și zeci de posturi radio emit Zeci de posturi TV și zeci de posturi radio emit 
în România EXCLUSIV în limba MAGHIARĂ!în România EXCLUSIV în limba MAGHIARĂ!

Dan

Tănasă

ZZeci de posturi TV și
de radio emit pe teritoriul
României exclusiv în limba
maghiară. Toate aceste
posturi sunt autorizate de
Consiliul Național al Au-
diovizualului iar conținutul
emisiunilor nu este monitor-
izat în niciun fel. În majori-
tatea cazurilor emisiunile TV
nu sunt subtitrate în limba
română. De cele mai mlte
ori aceste posturi TV și de
radio fac propagandă
extremistă maghiară îm-
potriva României.

La sfârșitul lunii
aprilie anul curent, Gianni
Buquicchio, președintele
Comisiei de la Veneția, a
evidențiat la Cluj-Napoca,
cu ocazia Conferinței
internaționale dedicate
marcării a 20 de ani de la
adoptarea de către Consiliul
Europei, respectiv de la
semnarea și ratificarea de
către România a
Convenției-Cadru pentru
protecția minorităților
naționale, buna și fruc-
tuoasa colaborare pe care
organismul a avut-o cu țara
noastră și performanțele
României în domeniu:
“Comisia a putut observa că
România a avut întot-
deauna o abordare pozitivă
și constructivă în ceea ce
privește protecția
minorităților naționale. De
asemenea, a putut constata
preocuparea reală a
autorităților române pentru
respectarea Convenției-
Cadru și a standardelor
aplicabile. (…) Mă bucur să
observ că ‘modelul româ-
nesc’ de protecție a 
drepturilor persoanelor
aparținând minorităților
naționale este astăzi unul
bazat pe recunoașterea și
aprecierea diversității, val-
orificând interculturalitatea
drept mijloc de a dezvolta o
societate diversă, dar unită
și pașnică”.

Imediat, Ungaria a
reacționat prin intermediul
Institutului de Cercetare
pentru Politică Naţională de
la Budapesta, potrivit căruia
declaraţiile făcute la Cluj de
preşedintele Comisiei de la
Veneţia slăbesc mecanis-
mele de control asupra
protecţiei minorităţilor eu-
ropene şi eficienţa acestora.
Analiza institutului a fost
realizată cu ocazia recentei
conferinţe de la Cluj, pe
tema minorităţilor, în cadrul
căreia Gianni Buquicchio,
preşedintele Comisiei de la
Veneţia, a afirmat că
protecţia minorităţilor din
România este exemplară.

Institutul din Ungaria a con-
statat faptul că modelul
românesc nu poate fi califi-
cat drept exemplar.

Despre cât de ”greu”
o duce comunitatea
maghiară din România
vorbesc de la sine zecile de
posturi TV și de radio autor-
izate de Consiliul Național al
Audiovizualului (CNA) și
care emit exclusiv în limba
maghiară. Atât de
”prigonită” și ”suferindă”
este comunitatea maghiară
din România încât climatul
social și politic existent în
România i-a permis aces-
teia să aibe zeci de posturi
TV și de radio care emit pe
teritoriul României exclusiv
în limba maghiară. Nu unul
sau două, ci zeci de astfel
de posturi pe tot cuprinsul
Transilvaniei.

Potrivit unui docu-
ment al CNA, pe teritoriul
României sunt autorizate să
emită în limba maghiară
zeci de posturi TV și de
radio locale. Atenție, este
vorba de posturi TV și de
radio înființate de firme din
România după legislația
audiovizuală din România.

La toate aceste pos-
turi TV și de radio se mai
adaugă alte două, poate
chiar trei, duzini de posturi
TV exclusiv în limba
maghiară retransmise prin
cablu din Ungaria, și care
emit exclusiv în limba
maghiară în mai toată Tran-
silvania. Acestora li se mai
adaugă și posturi TV online
(spre exemplu cel controlat
de Consiliul Județean
Harghita) care emit, de
asemenea, exclusiv în limba
maghiară.

De foarte multe ori,
toate aceste posturi sunt
finanțate direct sau indirect,
din fonduri publice, prin in-
termediul instituțiilor publice
controlate de elita politică a
comunității maghiare din
România, în majoritatea
cazurilor de UDMR.

Prin comparație,
românii din Ungaria nu au
niciun fel de post TV sau de
radio local care să emită
emisiuni în limba română în
zonele locuite de aceștia.

Mai mult chiar, posturile
publice de televiziune din
România, TVR 1 spre ex-
emplu, nu se recepționează
decât în anumite zone din
Ungaria locuite de români,
zone întregi în care românii
au o pondere însemnată
fiind complet lipsite de pos-
turi TV din România.
Românii care vor să aibe
acces la posturi TV
românești și-au achiziționat
antene parabolice din
România.

Românii din Ungaria
beneficiază de 25 minute pe
săptămână (miercuri) de
emisiune în limba română la
postul public de televiziune
din Ungaria și de două ore
pe zi de emisiune în limba
română la postul public de
radio din Ungaria.

Prin comparație,

postul public de televiziune
din Ungaria Duna TV emite
pe teritoriul României exclu-
siv în limba maghiară. Pos-
tul militează deschis în
favoarea autonomiei teritori-
ale pe criterii etnice a
maghiarilor din zona Cov-
asna-Harghita-Mureș și în
favoarea anulării Tratatului
de la Trianon.

În contextul
războiului din Ucraina și a
evoluției geopolitice a zonei,
precum și la lumina relațiilor
mai mult decât cordiale din-
tre Budapesta și Moscova,
România tolerează o
situație care pe termen lung
va deveni o bombă cu ceas.
Nicio instituție publică din
România nu monitorizează
ce fel de mesaje sunt trans-
mise prin intermediul aces-
tor zeci de posturi TV și de
radio care emit exclusiv în
limba maghiară pe teritoriul
României. Opinia publică
românescă nu cunoaște ce
fel de mesaje promovează
în limba maghiară aceste
posturi TV și de radio.
Comunități întregi de
maghiari din România sunt
educate de mai bine de 20
de ani prin intermediul aces-
tor mijloace de comunicare
în masă să lupte împotriva
Tratatului de la Trianon și
pentru autonomia teritorială
pe criterii etnice a maghiar-

ilor din zona Covasna-
Harghita-Mureș. De cele
mai multe ori mesajele
transmise prin intermediul
acestor posturi TV și de
radio sunt șovine,
imparțialitatea și obiectivi-
tatea fiind abandonate în
favoarea mesajului extrem-
ist maghiar.

Centrul European
de Studii Covasna-Harghita
dă publicității regulat
rapoarte de monitorizare a
presei scrise din Transilva-
nia (zona Covasna-
Harghita). Cei care nu
vorbesc limba maghiară pot
afla astfel, stupefiați, cum
este batjocorită istoria
României și cum se face
propagandă extremistă
maghiară în favoarea
anulării Tratatului de la Tri-
anon, a realipirii Transil-

vaniei la Ungaria sau în
favoarea mult visatei au-
tonomii pe criterii etnice a
maghiarilor din zona Cov-
asna-Harghita-Mureș.

Din păcate însă, ab-
solut nimeni nu
monitorizează emisiunile în
limba maghiară promovate
de aceste zeci de posturi TV
și de radio. Având în vedere
agresivitatea presei scrise
de limba maghiară din zona
Covasna-Harghita, sau din
zona Carei spre exemplu, la
adresa României, ne putem
imagina doar ce fel de
mesaje sunt transmise prin
intermediul acestor zeci de
posturi TV și de radio locale.

Dacă emisiunea în
limba maghiară de la postul
public de televiziune din
România nu ezită să fie o
tribună a propagandei
șovine și extemiste
maghiare, ne putem doar
imagina despre ce fel de
emisiuni și despre ce fel de
mesaje poate fi vorba în
cazul acestor zeci de pos-
turi TV și de radio care emit
exclusiv în limba maghiară
și pe care nu le
monitorizeză nimeni.

Deși sunt obligate
de lege, toate aceste posturi
TV emit fără a subtitra emi-
siunile în limba oficială de
stat, eludând astfel un con-
trol al publicului de limbă

română. Doar foarte rar an-
umite subiecte apar în
presa românească și doar
atunci când subiectul
scandalizează. 

De cele mai multe
ori însă, aceste posturi TV și
de radio sunt instrumente
de propagandă în favoarea
autonomiei teritoriale pe cri-
terii etnice sau, mai grav, în
favoarea anulării Tratatului
de la Trianon și a relipirii
Transilvaniei la Ungaria.

Nimeni nu poate
nega comunității maghiare
din România accesul la o
presă liberă în limba
maghiară. Problema apare
atunci când elita politică și
civică a comunității
maghiare din România
minte cu privire la situația
comunității maghiare din
România și atunci când
această presă liberă
maghiară din România
militează împotriva
României.

Scopul acestei anal-
ize nu este acela de a nega
maghiarilor din România ac-
cesul la o presă în limba
maternă. 
Dimpotrivă, susțin necesi-
tatea unei prese în limba
maghiară. Scopul acestui
articol este însă acela de a
trage un semnal de alarmă
cu privire la mesajele, de
foarte multe ori ostile
României, promovate de
această presă de limbă
maghiară din România.

Scopul acestei anal-
ize este și acela de a reliefa
încă odată minciunile pro-
movate de elita politică și
civică a comunității
maghiare din România cu
privire la situația acestei
comunități din România,
care ”suferă” și ale căror
drepturi sunt ”încălcate”, dar
și a face o comparație cu
situația românilor din Un-
garia, epurație etnic de
statul ungar.

Atunci când există
zeci de canale de comuni-
care în masă, posturi TV, de
radio sau publicații scrise,
care promovează mesaje
ostile României și fac
propagandă revizionistă
maghiară putem fără discuții
afirma că avem de-a face cu
un atentat la siguranța
națională a României. Nu
presa de limbă maghiară
este un atentat la siguranța
națională a României, ci
mesajele ostile României pe
care le promovează.

●



Ghimpele Națiunii

Pe banii puterii?! Nu, pe barba cabliștilor!Pe banii puterii?! Nu, pe barba cabliștilor!

Cezar 

Adonis Mihalache

DDacă ar mai fi exis-
tat suficientă presă scrisă,
probabil s-ar fi lansat și un
proiect de „salvare” a
ziarelor de la dispariție! Pe
același calapod propus
astăzi pentru piața audio-
vizuală: bani luați cu japca
de la distribuitorii de pro-
grame (în cazul presei
scrise am fi vorbit de
societățile de difuzare) și
împărțirea banilor de către o
„comisie” (evident, atent
aleasă!), care să-i distribuie
pe baza „proiectelor editori-
ale”.

Dar cum ziarele nu
mai au nici prezență, nici
influență (arareori notori-
etate!), societățile de di-
fuzare a presei scrise au
falimentat, rând pe rând, în
fapt, au fost falimentate de
cei ce nu au avut atâta
imaginație în a inventa pro-
grame de „salvare” și care,
pentru a pune pumnul în
gura presei, au aplicat sis-
temul în forma lui brutală,
de botniță, prin desființare,
controlul media s-a redus la

piața audio-vizuală.
În acest context, un

membru CNA a avut
„revelația” unui program de
salvgardare a televiziunilor
prin constituirea unui fond
pentru audio-vizual. 

Nu din chetă
publică, ci prin taxarea difu-
zorilor de programe,
cabliștii. Pentru că, nu-i
așa?!, fără televiziuni,
cabliștii nu ar exista! Deși,
reciproca este mult mai
adevărată, pentru că, geaba
ai un post de televiziune
dacă nu ai cum să ajungi
„pe piață”. Iar aparenta im-
presie că toți cabliștii sunt
niște profitori ce trăiesc din
munca televiziunilor ar tre-
bui privită prin prisma
economiei de piață.

Proiectul guverna-
mental al CNA (pentru că
revelația membrului CNA nu
s-a produs în afara direc-
tivelor venite dinspre o put-
ere care vrea să controleze
mass-media) a fost rapid, și
tacit!, adoptat, de clasa
politică și, în vreme ce prob-
lemele țării erau cu totul al-
tele, a devenit... inițiativă
legislativă! Nu avansată de
parlamentarii PSD, ar fi fost

totuși cu mult prea decolteu,
ci plasată în brațele unui
PNL social-pesederizat.

Și nu este vorba că
printr-o asemenea acțiune
încă o piaţă concurenţială
va fi transformată în
asistenţă socială, ci de
dedesubturile subjugării
independenței editoriale,
unul dintre ultimele degetele
ale libertății de exprimare
rămas pe dinafara mănușii
impuse de păpușarii puterii.

Pentru că, deși încă
din forma inițială, proiectul
era abuziv, CNA-ul autonu-
mindu-se colectorul banilor
de la cabliști, cu amenzi
aberante pentru fiecare în-
târziere, acum a fost plasată
fățiș și forma de control edi-
torial prin repartizarea ban-
ilor pe baza „proiectelor
editoriale”. Care vor fi anal-
izate de reprezentanți
stabiliți prin lege ca
apartenență, număr și pon-
dere! Iar majoritatea în
comisie ar urma să o 
dețină Puterea (societatea
capitalistă în viziunea PSD
fiind aceea în care statul de-
cide cât din veniturile unui
privat trebuie să ajungă la
alt privat!). Astfel, celor trei

membri ai CNA, li se vor
alătura doi de la Ministerul
Culturii și doi de la ong-uri.
Încă doi membri vor fi din
partea televiziunilor și ultimii
doi, deși, dacă tot li se iau
banii, măcar să fi avut ei
majoritatea în consiliu, vor fi
reprezentanții operatorilor
de cablu.

Și nu, nu va fi o lo-
terie în repartizarea banilor
colectați din mediul privat al
cabliștilor! E drept, se va
trage de o manetă, dar
aceea va fi cea a polarizării
spre „selectarea” pro-
gramelor editoriale. Deși
este greu de spus ce pro-
gram editorial vor prezenta
acele televiziuni din lista
celor 12 fericiți ai must-
carry-ului care se ocupă
strict de „divertisment” și
mizerie!

Vorba aceea, cui îi
trebuie „cultură pe pâine”?!

Așa că, pentru 2015,
posturile din must-carry,
adică libere la retransmisie,
care se vor bate pe banii
colectați de Casieria
Națională a Audiovizualului,
vor fi... Antena Stars, Kanal
D, Favorit TV, Euforia
Lifestyle, Antena 1, Antena

3, Romania TV, Prima TV,
Național TV, B1 TV, Reali-
tatea TV și Digi24.

Și este, într-adevăr,
un pas remarcabil: să inițiezi
un mecanism de control ed-
itorial, culmea, nu pe banii
tăi de la putere, ci pe banii
altora! 

Mai ales că va fi
vorba de un fond
substanțial! Pentru că, însu-
mate, veniturile din televiz-
iune ale cabliștilor
reprezintă peste 300 mil-
ioane de euro anual, iar cele
cinci procente pe care le
vrea CNA pentru a le împărți
televiziunilor din lista must-
carry ar asigura peste un
milion de euro pe an per
capita!

●

Paraliteratura din aria grafomaniei!Paraliteratura din aria grafomaniei!

Maria Diana

Popescu

PParaliteratură din aria
grafomaniei, a mecanicii şi
electrodinamicii cuantice,
literatură de partid,
adicătelea, cultură mediocră
şi tristă, la Bookfest, cultură
cu aroma manipulării, „Primul
pas” a fost păzit de mai multe
echipaje ale Jandarmeriei, de
„badiguarzi” şi ofiţeri 
S.P.P. Bookfestierea „op-
erelor alese” sub semnătura
mult iubitului şi stimatului
preşedinte nu comportă co-
mentarii pozitive, cînd nimic
nu ai a spune într-o carte la,
la, la şi tra, la, la, vîndută la
supra preţ, cu 30 de lei - un
alt gen de „meditaţii”, care să
justificate alt gen de „case”.

Ce face preşedintele
Iohannis cu banii din vîn-
zarea cărţilor? Probabil, ceea
ce a făcut şi cu banii din
meditaţii! 

Cum e posibil să
vînzi maculatură
propagandistică, apă de
ploaie tulbure, la un preţ um-
flat? Spre deosebire de ediţia
precedentă a „Bucfest”, cînd
la fel ca mirosul de mici la
grătar, aproape 4.000 de oa-
meni au fost atraşi de euforia
infantilă a unei semnături
prezidenţiale pe bani, de data
aceasta, Editura Curtea
Veche, mergînd pe prognosti-
curi hazardante, a luat o
ţeapă pe cinste. Cu chiu, cu
vai, la stand pentru „Primul
pas” s-au aliniat la autograf
aproximativ 300 de admira-
tori. Ceilalţi scriitori au de-

venit scunzi şi de nereperat
pentru că preşedintele a mo-
nopolizat tîrgul de carte cu
paşi neinspiraţi, prin insis-
tenta şi ostentativa prezenţă
a presei în ringul său. Ream-
intesc, faimoasa scriitoare de
origine germană, Anna
Seghers editează în anul
1955 o carte exact cu acelaşi
titlu, „Primul Pas”. Vine,
aşadar, fireasca întrebare: cui
aparţine dreptul de propri-
etate intelectuală asupra titlu-
lui? Cine a fost mai întîi? Oul
sau găina? Seghers sau Io-
hannis? Asta, apropo de
moda plagiatului.

În numai cîteva luni,
preşedintele a înscris pe
agendă o frumoasă reuşită:
decepţionarea celor care l-au
votat. Singurele lucruri grele
ale preşedintelui pot fi bax-
urile de cărţi şi ţinuta de mii
de euro a 
„primei doamne”, căreia
preşedintele îi tot prezintă
scuze publice pentru că l-a
suportat, prezentînd-o ca pe
o biată victimă, supusă teva-
turii scenice în timpul cam-
paniei prezidenţiale. Prima
doamnă visa cu ochii
deschişi, cînd credea că avea
sub tălpi doar petale de
trandafiri! Ca să se
revanşeze faţă de ea şi să-i
netezească orgoliul rănit,
preşedintele o duce în excur-
sii prin lumea largă, după
cum se ivesc ocaziile. Punînd
totul în balanţă - comporta-
ment, bun simţ şi ţinută -
Maria Băsescu a fost o
măicuţă de mînăstire faţă de
Carmen Iohannis.

Ziariştii de casă tot

încearcă să o poleiască, cînd
nu e cazul, dar prima
doamnă se poleieşte singură
cu ţinute neadecvate statutu-
lui său, la preţuri exorbitante,
în timp ce majoritatea
românilor se încalţă şi se
îmbracă de la second hand.
Pentru ţinuta de la tîrgul de
carte Carmen Iohannis a
cheltuit peste o sută optzeci
de mii de lei vechi. Croitorul
Alexandru Ciucu, mă rog,
„dizainerul”, cum le place
croitorilor capitalişti să se au-
tointituleze, i-a făcut rochia
care costă între 1.300 şi
3.000 de €. Sandalele, din
creaţiile casei de modă Sal-
vatore Ferragamo -  750 de €
şi piesa de rezistenţă -
poşeta, tot o creaţie Ferrag-
amo, a costat 1.190 de €.
Aceste trei piese de lux vor fi
ataşate la dosar cînd va veni
momentul. Elena Udrea a dat
cu subsemnata pentru
geanta de 50 000 de € şi alte
piese de lux, iar acum stă
cuminte la domiciliu. Oare vor
fi decontate precum cremele,
uleiurile cosmetice şi par-
fumurile comandate de Mihai
Răzvan Ungureanu pe vre-
mea cînd era „prim”? Pentru
o ţinută la acest preţ,
preşedintele ar trebui să
vîndă cam şase-şapte mii de
cărţi. Cuplul prezidenţial îşi
imaginează că prezenţa lor în
ţinute extrem de costisitoare
îi mîngîie pe cetăţenii
României, împovăraţi de cel
mai scăzut nivel de trai din
Europa. Acest lucru, dar şi al-
tele, mă fac să cred că familia
Iohannis este preocupată
doar de binele lor. Carmen Io-

hannis ar trebui să poarte ce-
i stă mai bine unei femei la 55
de ani, rochii peste genunchi,
elegante prin simplitatea
croielii şi a bunului gust, nu
rochii de puştoaică întîrziată.

Oare ce anume l-a
aruncat pe preşedintele Ţării
în vîltoarea scrisului? Cine îl
povăţuieşte strîmb să sară
pîrleazul canoanelor literare,
înainte de a fi învăţat cîte
ceva despre „meseria de scri-
itor”? Normal ar fi fost ca Io-
hannis, „ajutat” de pana
super-ideilor scriitoriceşti,  să
scrie despre modul în care va
redresa pas cu pas România,
nu cum şi-a asfaltat naveta
de la Sibiu la fotoliul de la
Cotroceni şi retur. Redăm cu
sfiiciune şi interes major o
frază profundă din cartea
„Primul pas”, care îi va
fascina pe toţi gînditorii lumii:
Cităm: „Dacă naivitatea
înseamnă să ţii la nişte valori
sau să crezi în buna credinţa
a oamenilor din jurul tău,
atunci dacă ne pierdem naiv-
itatea nu mai avem chiar nicio
şansă de a trăi într-o lume
mai bună.” O cugetare
fantastică de genul
însemnărilor de licean! Mult
timp i-a trebuit, cred, „mag-
istrului” să ajungă la ea! „Sîn-
tem ceea ce ne aducem
aminte”, spune un adagio
stănescian. Iohannis ţine
minte din copilărie că nu tre-
buie să fie un preşedinte
oarecare şi, avînd curajul,
pîrghiile şi sprijinul unei edi-
turi, îşi adjudecă zgomotos
paşaportul de intrare şi
şedere în cetatea literelor cu
două cărţi insipide, inodore,

incolore.
Ne aflăm într-o

perioadă cînd, indiferent de
calitate, manuscrisele sînt
nişte perfuzii de viaţă în
mîinile editorilor. Almintere,
cartea „Primul pas” la fel ca şi
prima, conturează iluzia de
scriitor a preşedintelui, caz
similar unui adolescent
epatant, care vrea să fie mai
„mare” decît e, amăgindu-se
că a găsit secretul unui gen
literar cu totul personal, care
în mod firesc ar trebui să fie
predominanta acumulărilor, a
cunoaşterii prin studiu literar.

Cu o astfel de carte,
tapetată cu frazări întor-
tocheate şi naive, „Bucfestul”
a gravitat nepermis de mult şi
exagerat propagandistic în
jurul lui Klaus Iohannis, încu-
rajînd promovarea subculturii
şi a cărţilor de calitate
îndoielnică. Dacă altă dată
Bucfestul era sărbătoarea
scriitorilor şi a cărţilor
îndreptăţite să
supravieţuiască (pe atunci nu
se vorbea „romgleza” şi purta
denumire românească: tîrg
de carte), această ediţie a
„Bucfest” a fost dublu
confiscată: o dată, de
preşedintele Ţării, care, în
goana după statutul de scri-
itor,  a blocat tîrgul în sine şi,
doi, de mass-media, ca
subiect pentru umplerea
spaţiului de emisie şi de tipar.

●


