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„Fereşte-te deopotrivă de priete-

nia duşmanului şi de duşmănia

prietenului.” 

- N. Iorga
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Un golan în pana lui „Fă, Ponta!”Un golan în pana lui „Fă, Ponta!”

Cezar Adonis
Mihalache

MMăcar pentru faptul
că este ardelean (de acum,
o pată pe obrazul Ardealu-
lui!) și că are deja o vârstă,
putem prezuma că ieșirea
ministrului-golan nu a fost o
revărsare spontană. O
scăpare, o vorbă
necântărită înainte de a fi
aruncată. Dimpotrivă, faptul
că a spus-o în stilul specific,
apăsat și rar, dar numai în
sensul de chibzuit,

dovedește că a fost exact
reflectarea gândirii sale.

Și putem prezuma
că, de fapt, a transpus pe
sticla ecranului felul în care
se poartă discuțiile și se pun
etichete norodului, acolo în
sedințele de guvern ale
nărozilor care ne conduc.

Distanța nu este
mare… De la un „Fă,
pană!”, superior doar prin
poziția aceluia care l-a trân-
tit în fața unei femei min-
istru, la un fel de „(fă)
curvelor și golanilor!” arun-
cat acum, ușor aristrocratic,
de ministrul bolovan de
rus…

Probabil, cu numai
câteva ceasuri înainte, în
ședința nevroticilor, s-a dis-
cutat despre Diaspora care
le tot suflă în ceafă. Și din
cauza căreia au tot trebuit
să dea explicații, inclusiv la
moțiunea de cenzură
(moțiune fără șanse matem-
atice, dar deranjantă, ca o
durere de măsea spartă).

Și atunci, simțindu-
se poate și prea bine în stu-
dioul TV, arogantul ministru
s-a crezut între colegi și a
dat-o în golăneala lor
numită „ședință de guvern”,
vorbind cinic de senin de-
spre „curvele” și „golanii”

care trăiesc pe seama celor
ce muncesc afară…

O exprimare atât de
mizerabilă că nici nu ar fi
trebuit repetată. Doar că nu
era vorba de una dintre emi-
siunile de divertisment cu
chiloței păcătoși, ci de
prezența unui ministru…

De aceea, golăneala
lui Rus nu poate fi ignorată.
Mai ales în contextul în care
guvernul a instituit o
schemă de ajutor de stat
pentru posturile de televiz-
iune și radio (prioritar cele
de ȘTIRI). O decizie luată

de Victoraș cel hoinar, ca la
Gorj, pe repede înainte,
proiectatul Fond al audio-
vizualului, care prevedea
împărțirie banilor luați (dacă
nu abuziv, cel puțin imoral)
de la cabliști, având de
așteptat, mai ales după ce a
fost prevăzut criteriul de
„alocare” în funcție de
„proiectele editoriale”. (de
altfel, nici fondul nu ar fi
moral, dar măcar ar avea ca
scop  susținerea proiectelor
editoriale educativ-culturale,
nu o susținere generală a
unor posturi de televiziune
prin mecanisme care 
pot asigura clientelismul
politic!).

Or, noua ordonanță
a fost exact ceea ce i-a lipsit
ministrului Rus pentru ca
vorbele lui de birjar să nu
ajungă la urechile poporului.

Și nu este vorba
(doar) de acel „delay” de
câteva secunde, de în-
târziere a emisiei față de
vorbirea reală, care ar fi per-
mis „scurtarea” afirmațiilor
ministrului, sau poate chiar
înlocuirea epitetelor tari cu
vorbe mieroase, ci de
ieșirea pe care a avut-o o
comisie de monitorizare,
aparent, nu pre limba Con-
siliului Audiovizualului (CNA

se arată deranjat doar pen-
tru că nu s-a preluat din
proiectul său ideea de a fi
casier și distribuitor; dar o
să-i treacă!), asociația „de
monitorizare” fiind extrem
de promptă în a taxa, nu cu-
vintele golanului cu haine de
ministru, ci dreptul televiziu-
nile de a reda, repetitiv,
exact vorbele acestuia, fără
a le „îndulci”.

E drept, mai multe
posturi s-au dedat la „îndul-
cirea” vorbelor lui Ioan Rus,
„monitorizarea” din afara
CNA apreciind tocmai felul

în care acestea au prezen-
tat, în alți termeni (sau
deloc!) declarația ministru-
lui, în fapt, deformând sen-
sul inițial, pentru că, 
nu-i așa?!, când este vorba
de imaginea puterii auto-
cenzura editorială acope-
ră pupincurismul unor
producători TV gata să re-
pare gafele puterii, totul
pentru a-și păstra poziția
privilegiată la încasarea aju-
torului guvernamental ner-
ambursabil și, în
perspectivă, la porționarea
Fondului audio-vizualului.

P.S.:

Un inocent, ministrul
Rus?! Nu? Nu, dacă ne
gândim că, doar cu o zi
înainte, acesta își lăudase
masterplanul de ministru
(de ministru-golan, desigur)
care ar fi urmat să dea de
lucru, în țară, românilor
plecați afară. Și care ar fi
avut, astfel, șansa să se
întoarcă, pentru a nu-și mai
întreține nevestele și copii
să devină curve și golani în
țara bordelului guvernamen-
tal, ci să plătească, direct,
„taxele tale”, la felinarul roșu
din Piața Victoriei!

●

Amanţi şi vapoare triste...Amanţi şi vapoare triste...

Matei
Mircioane

AAmanţii ies întot-
deauna la suprafaţă, atunci
când e vorba de iubire. Dacă
e vorba numai de atracţie
fizică, relaţia poate rămâne
secretă, mai ales că, de obi-
cei, nu durează. Dar, când e
vorba de iubire, şi în special
când e vorba de iubirea a
două persoane publice,
relaţia răzbate ca soarele
printre nori, inundă strada,
terasele, colţurile blocurilor,
presa şi feisbucu’.

Uneori, și colţurile
blocurilor, şi presa
exagerează, caută scandal
acolo unde nu e. Dacă într-
adevăr nu e, povestea se
topeşte ca îngheţata pe as-
faltul fierbinte. Dar, dacă
este, este! Şi presa scrie,
pune poze, presa umoristică
face mişto, povestea se
lăţeşte şi se îngroaşă.

Aceasta pentru că
cei doi îndrăgostiţi nici nu se
apără. Iubirea fiind un drog,

care îşi caută mereu noi
stimuli, se lasă încântată de
bârfele publicului. 

E o emoţie, aşa, ştiţi
dvs., ca fluturii din stomac,
atunci când apari cu amanta
în ziar, într-o fotografie (chiar
şi trucată), într-o frază, într-o
caricatură.

Nici nu-ţi trece prin
minte să dezminţi, să dai în
judecată organul de presă,
eşti prea emoţionat, prea
fericit. 

Poţi fi atât de
fericit(ă), încât nu te mai
sperie nici puşcăria. Faci
semne, mai mult sau mai
puţin discrete amantului,
mesaje numai de voi doi
ştiute, dar, se vede încred-
erea de pe faţa ta. Încred-

erea că nimic rău nu ţi se
poate întâmpla, pentru că
iubeşti.

Să ne aducem am-
inte, dragi cititori, cum era
când eram îndrăgostiţi. Eram
îngrijoraţi de soarta
partenerului, dar ştiam că
nouă nimic rău nu ni e poate
întâmpla; meteoriţii vor ocoli
planeta, cutremurele şi
războaiele vor fi în altă parte,
iar necazurile omeneşti vor fi
prea palide ca să ne strice
încrederea şi fericirea.

Dacă nu eşti chiar
persoană publică, astăzi,
amanţii se dezvăluie pe feis-
buc. Nu te poţi ascunde şi
pace! Pentru că îndrăgostit
fiind, nu poţi fi cinic. Nu poţi
ignora sau şterge semenele
de iubire. Nu se face! Şi, nu
numai că nu se face, sem-
nele acelea îţi hrănesc feri-
cirea. Asta, e! Gata, eşti
pierdut, văzut, deconspirat.
Dar, nu-ţi pasă! Dimpotrivă,
eşti chiar încântat când feri-
cirea ta se revarsă pe feis-
buc şi lumea e părtaşă la
această frumoasă, uriaşă,

nesfârşită nebunie!
Dar, în lume, în afară

de schimbare, nimic nu e
veşnic. Și totuși, amanţii, 
obosesc, îmbătrânesc, se
pensionează, se întorc la
soţiile (soţii) lor sau în
singurătatea lor. În filme, un-
eori, amanţii pleacă dincolo
de orizont, cu un vapor. Şi nu
mai ştim nimic de ei. Sunt
singurele cazuri împlinite. 

Atunci când nu mai
ştim nimic de ei...

●
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Colosalele statui ale dacilor din RomaColosalele statui ale dacilor din Roma

George V.
Grigore

MMuzeele întregii lumi
sunt pline de statui neștiute de
daci. Modul în care sunt
înfățișați aceștia reprezintă un
mister. Învinși în cel de al
doilea război cu Traian, dacii
fixați în marmură și porfir au
figuri de învingători și
decorează cele mai importante
monumente romane. Admirați
cu surprindere de zecile de mii
de turiști, dar uitați total de
urmașii lor din Carpați, dacii de
la Vatican și de pe Arcul lui
Constantin, din Luvru și Ermi-
taj, din orașele Italiei (Roma,
Napoli, Florența), din Franța
(Paris, Versailles), Anglia (Lon-
dra, Cambridge, Dunham),
Germania (Berlin), Spania
(Madrid), Danemarca (Copen-
haga), Israel (Ierusalim), Turcia
(Efes, Izmir), Rusia (Petro-
grad), SUA (New York,
Boston), Grecia (Atena), Cehia
(Praga), sau alte colțuri ale
acestui minunat pământ, stau
și privesc cu înțelegere la
urmașii lor care au ascultat de
Marea Lege a Uitării. Impusă
pentru salvarea speciei
umane, Legea Uitării a „lucrat”
bine; nu mai știm ce a fost o
dată, cu adevărat. Instituită
pentru vindecarea sufletelor
chinuite trecute printr-un cata-
clism planetar (Hala cea Mare
sau „Val – Hala”), odată cu
crearea artelor (spre
delectarea și educarea de zi cu
zi a omului), a religiilor (pentru
înțelegerea și explicitarea mar-
ilor fenomene) și a sărbătorilor
acordate morților (spre
liniștirea Celeilalte Lumi, ce era
„asaltată” de milioanele de su-
flete trecute brusc prin malax-
orul cataclismic), uitarea ne-a
acordat șansa unei evoluții
liniștite. Planeta aceasta, ce ne
este casă și masă, este o
simplă bilă de billiard pe masa
de joc a cosmosului (coș -
moș). Ea circulă cu viteze fan-
tastice pe „autostrăzile” galax-
iei, iar loviturile neașteptate din
spațiu pot veni oricând (bilă –
mantă – mantă – bilă). Știau
străbunii acest adevăr și de
aceea Imperiul Roman a ținut
să fixeze în materiale scumpe
pe acești oameni ai unui nou
început al umanității, pe
urmașii Geților de Aur, pe
aceia care au alergat în fuga
calului pe întreaga planetă
răvășită și au adunat mâna de
oameni ce scăpaseră din urgia
valurilor de sute de metri, a
ploilor de foc și a bombarda-
mentului meteoritic. Aici, în
jurul Mării Getice i-au adus pe
aproape toți acești oameni
Cavalerii Danubieni și i-au
hrănit din produsele turmelor
lor de animale, le-au dat legi și
reguli, i-au instruit pentru o
nouă viață. După ce fiecare
neam și-a „crescut” Pomul
Vieții lui, a început recolo-
nizarea planetei pustii. Din
acești Geți de Aur primordiali
(ziși „caucazieni”) s-au format
toate popoarele moderne ac-
tuale. Priviți ochii acestor statui
de daci și veți vedea calmul cu
care aproape ne sfidează de

peste 2000 de ani: ei știau
adevărul! Traian, după ce i-a
învins și le-a luat aurul, spre a
salva Roma de la faliment, a
început un program de pro-
movare a tot ceea ce este dac
la Roma. Columna și Forul lui
Traian (cel mai mare și mai
costisitor for din Roma) sunt
dedicate dacilor. S-au scris
cărți minunate despre daci,
acum dispărute. S-a construit
mult în Dacia și s-a încercat a
se menține legătura cu acest
tărîm de dincolo de Istru. Trei
poduri au construit romanii
peste acest fluviu. De ce? Ni-
meni nu a înțeles. Era un
omagiu adus unui neam spe-
cial. Era o reverență făcută
unui popor care a făcut un gest
istoric fără asemănare. S-au
ridicat statui dacilor mai mari
decât cele imperiale, de peste
trei metri, care depășeau reg-
ulile epocii. S-a săpat în mate-
riale foarte rare și scumpe.
Chipuri de daci săpate în
marmură vor apare sute de ani
mai târziu și la Salonic (antica
Săruna getică), pe Arcul de tri-
umf al lui Galeriu (dac și el),
dar și în Anatolia îndepărtată și
cine mai știe unde. Deși Gale-
ria Chiaramonti a Vaticanului
din Roma numără peste 800
de sculpturi greco-romane, cel
mai mare bust colosal săpat în
marmură frigiană violacee cu
vinișoare (material scump și
rar) este al unui dac. Depășind
trei metri, cu tot cu soclu, stând
cu palma dreaptă așezată
peste încheietura mâinii stângi,
cu mantia despicată la coate,
fruntea ușor încruntată și gura
întredeschisă, dacul privește
înainte, drept și liniștit.

Nu sunt mulți români
care știu că în muzeele lumii
există un număr de peste 200
de statui, busturi și capete
reprezentând daci. O primă in-
ventariere a acestor opere de
artă a fost făcută în anul 1946
și număra pe atunci doar 26 de
piese. O a doua numărătoare,
făcută în anul 1980, a crescut
numărul acestor opera de artă
la 40. Tot ceea ce știam a fost
schimbat din dorința unui tânăr
de a susține o teză de doc-
torat, iar subiectul acesteia
avea să fie tocmai aceste
reprezentări ale strămoșilor
noștrii în opera sculpturală
romană. Leonard Velcescu
(căci despre el este vorba),
specialist în istoria artelor, cel
care își susține în anul 2000 la
Sorbona lucrarea, cercetează
cu acribie muzee, parcuri și
grădini, galerii, subsoluri, de-
pozite, și strânge laolaltă peste
o sută de astfel de reprezentări
de daci, iar numărul lor devine
din ce în ce mai mare, pe zi ce
trece. Cele mai multe dintre
aceste statui sunt de mari di-
mensiuni, ajungându-se până
la trei metri, iar capetele și bus-
turile sunt colosale.După acest
studiu important, concluzia pe
care putem să o tragem este
uluitoare: Imperiul Roman nu a
acordat nici unui alt popor sub-
jugat atât de multă atenție din
partea artiștilor plastici, iar
Columna lui Traian, operă care
a revoluționat arta romană,
devine un argument în plus în
acest sens. Dintre aceste sta-

tui de daci, cele mai multe au
fost descoperite de-a lungul
timpului în urma săpăturilor din
Forul lui Traian. Este posibil ca
acestea să fi fost realizate la
comanda lui Traian, împăratul
învingător, special pentru a-i
împodobi forul. Dar toate sta-
tuile au fost amplasate la
înălțime, iar toți dacii
reprezentați sunt cu priviri
semețe și clare, cu o atitudine
liniștită, fie ei tineri sau bătrâni,
fie nobili, sau daci de rând. Pe
toate reprezentările de daci din
muzee se află eticheta „Pri-
zonier dac”. Etichetele au fost
puse mult mai târziu și nu cred
că reprezintă adevărul. Aceștia
nu sunt prizonieri. În Galeria
Chiaramonti, în Sala Braccio
Nuovo, mai sunt amplasate trei
capete colosale de daci, de-
osebit de expresive. Chiar pe
partea dreaptă a acestei săli
se află un comatus dac, aflat în
floarea vârstei. În comparație
cu el, capetele de romani din
stânga și din dreapta sa sunt
de două ori mai mici. Turul sălii
continuă pe partea stângă
unde, aproape de ieșire se află
și celelalte două capete de
daci: un tânăr comatus ce
poartă numărul de ordine 115
și inscripția „Captivus Dacus”.
Are o atitudine mândră, dar
calmă. La numărul 124 se află
un tarabostes cu binecunos-
cuta-i căciulă dacă. Este mai în
vârstă decât ceilalți doi, cu
barba stufoasă ce îi este
aranjată elegant, are părul tuns
scurt la spate și fruntea ușor
încruntată. Privește înainte,
are pomeții ușor proeminenți,
iar întreaga înfățișare arată
inteligentă și hotărâre. Despre
acest chip s-a mai spus de
multe ori că îl reprezintă chiar
pe însuși regele Decebal.

În Roma, aproape de
Colosseum, se află cel mai
mare arc de triumf din Roma.
Este Arcul lui Constantin, ridi-
cat de senat în cinstea aces-
tuia după victoria de la podul
Milvius, împotriva lui Maxentiu,
din începutul secolului al IV-lea
al erei creștine. Patru dintre
basoreliefurile de pe acest arc
înfățișează scene de luptă din-
tre daci și romani. Trecuseră
deja două secole de la aceste
lupte, dar ele, se pare, mai
dăinuiau în memoria romanilor.
Specialiștii consideră că
aceste basoreliefuri făceau
parte dintr-un monument al lui
Traian, fiind refolosite la acest
monument. Imaginea lui Traian
din aceste scene se pare că a
fost înlocuită cu cea a lui Con-
stantin, dar dacii nu au fost
înlocuiți. Pe cele opt coloane
corintice ale arcului se află opt
statui imense de daci. Statuile
dacilor străjuiesc arcul de la o
înălțime de aproape 25 de
metri. Patru dintre acestea
sunt de nobili daci, iar patru
sunt de oameni de rând, fără
căciula specifică. Atitudinea lor
este una demnă, iar aceștia
stau cu capetele ușor aplecate
(parcă privesc peste Roma) și
mâinile împreunate. Toți sunt
bărboși, au plete lungi și man-
tii ornate cu franjuri pe margini
ce sunt prinse pe un umăr și le
ajung până la călcâie. Pan-
talonii lor sunt strânși la

glezne, iar în picioare au
opinci. Ochii lor scrutează
zarea, până dincolo de mări și
țări, acolo unde adevărul
dăinuie. Se crede că aceste
statui provin tot din Forul lui
Traian. Întrebarea ce dăinuie și
astăzi este acesta: Ce cauta
niște statui de daci, pe un mon-
ument ridicat la două secole
după războaiele lui Traian cu
Decebal? Sau se încerca
păstrarea respectului cuvenit
unui popor ce a salvat
omenirea la ceas de grea
încercare… Geții de Aur,
strămoșii dacilor, cei ce au
refăcut nucleul Vechii Europe,
acordând o nouă șansă
umanității, reprezentau un
modelul uman în fața căruia și
Imperiul Roman se înclina cu
respect.

La Muzeul Borghese
se află un bust enorm, proba-
bil o fostă statuie întreagă a
unui tânăr dac, cu ambele
mâini lipsă și cu fața zdrobită.
Alte statui, capete și busturi de
daci se găseau odinioară în
Roma, în muzeele Torlonia,
Lateran, Capitolin, sau chiar în
atelierele unor sculptori, pre-
cum Canova și Tadolini sau
Monteverde. Din păcate,
colecțiile au fost mutate, unele
au fost vândute sau descom-
puse, reîntregite, iar urma
acestor statui a fost pierdută.
Dar orașul Roma nu este sin-
gurul care ascunde astfel de
comori. La Florența se află
câteva statui minunate de daci,
sculptate în porfir, iar alte statui
se găsesc la Napoli. În afara
Italiei, îi găsim pe dacii „de
piatră” în multe muzee și
colecții private: la Oxford,
Berlin, la Paris (Luvru), Madrid,
la Praga, la Toulouse, Brux-
elles, la Sankt Petersburg (Er-
mitaj), la Copenhaga, Smyrna,
Atena, la New York, în Israel
etc. Cel mai recent cap de dac
a fost descoperit în 1999, în
Forul lui Traian. El a fost expus
pentru scurta vreme și la
Muzeul Național de Istorie a
României din București.
Leonard Velcescu, cel care a
pornit acest studio asupra
chipurilor de daci, avea să
spună într-un interviu: „Aceste
sculpturi de daci, păstrate
acum în muzee și colecții par-
ticulare, au fost găsite în mare
parte în Forul lui Traian și au
fost făcute de artiștii antici ro-
mani în perioada lui Traian.
Există însă și statui de daci
făcute într-o perioadă mai
târzie, posterioară lui Traian
(de exemplu, în timpul lui
Hadrian), care au cu totul alta
origine și o altă istorie. Este
foarte important de reținut că,
din punct de vedere icono-
grafic, în timpul lui Traian, arta
romană se afla la apogeul ei,
iar calitatea sculpturilor de
daci, din punct de vedere
portretistic, este remarcabilă.
Nicidecum nu au fost lucrate
ca o imagine stereotipă, adică
toate la fel, cum se reprezen-
tau de pildă divinitățile, ci au
fost sculptate după modele
reale, într-un stil realist roman,
caracteristic pentru aceasta
perioadă. Detaliile sunt
minuțios realizate și natural-
iste, reprezentând fizionomia

detaliată a fiecărui personaj:
atitudine demnă, privire ageră,
de neînvins, calma la exterior,
relativ agitată la interior, gata
sa treacă la acțiune, la mo-
mentul potrivit. Când mă refer
la sculpturile de daci redate în
teza mea, vorbesc,
bineînțeles, de statui întregi,
de statui acefale (fără cap),
busturi, capete, multe frag-
mente (brațe, mâini, picioare,
etc.). Aceste statui de daci au
fost făcute de romani în pe-
rioada lui Traian, pentru Forul
de la Roma. Conform reconsti-
tuirilor Forului lui Traian făcute
de italieni și, ceva mai recent,
de americani, cred că au fost la
origine în jur de o sută de sta-
tui de daci. În curtea principală
a forului, aceste statui se aflau
la înălțime, deasupra portic-
urilor (galeriilor) care înconju-
rau piața principală a acestui
for, cam în dreptul fiecărei
coloane care susținea porticul.
Acestor statui din marmură tre-
buie să li se adauge și statuile
din porfir roșu-vișiniu care au
făcut parte din faimosul portic
din porfir al forului. Nu se poate
ști exact câte statui de daci au
făcut parte din acest portic,
menționat de mai multe ori în
antichitate. De altfel, așa s-a
aflat de existența lui, din
scrieri, căci deocamdată arhe-
ologii nu au găsit nimic și nu au
reușit să-l localizeze în com-
plexul forului. De ce nu s-a mai
găsit nici o urmă? Pentru că
toate complexurile monumen-
tale din Roma au fost „jefuite”,
materialele au fost descomple-
tate, luate și reutilizate la
construcții, mai ales în timpul
Renașterii. Și cum Forurile Im-
periale erau garnisite cu
diferite marmuri colorate de
toate tipurile și nuanțele, așa
se poate explica de ce acest
portic a dispărut complet: era
construit din porfir roșu, mate-
rial de construcție deosebit de
căutat în Renaștere și Baroc.
Și acest portic din porfir se
pare că a existat cu adevărat,
căci au fost găsite 5 statui de
daci din porfir roșu-vișiniu.
Două se află în prezent la
Luvru (Franța), trei la Florența,
iar câteva fragmente în rez-
ervele Forului lui Traian (Italia).

Ochii statuilor de daci
ascund o enigmă, iar expresia
lor este aceea a unor înțelepți.
De ce au vrut romanii sa îi
aibă, în mijlocul Romei și în mi-
jlocul imperiului lor, pe acești
enigmatici inițiați, cu privirea lor
senină, dar de nedescifrat? 

De ce i-au adus în for
și le-au închinat o 
grandioasă columnă, cele-
brându-le moartea și sacrifi-
ciul? Nu Traian și neamul său
de cuceritori ai lumii sunt cei ce
i-au scos pe daci din istorie.
Dimpotrivă! Lor trebuie sa le
fim recunoscători într-un fel,
pentru că i-au făcut nemuritori,
prin trupul marmurei. 

●



4 Tichia de politician

România de azi: criză politică controlată de instituţiile de forţă şi servicii secreteRomânia de azi: criză politică controlată de instituţiile de forţă şi servicii secrete

Ionuț
Țene

RReîntors de la Viena,
unde am participat la sediul
ICR şi parohia ortodoxă din
Simmeringer la două lansări
consecutive a cărţii „Cărarea
Împărăţiei” de părintele Arse-
nie Boca, în traducerea limbii
engleze de Ioan Socol, sub pa-
tronajul Asociaţiei Culturale”
Mihai Eminescu”, m-am trezit
în tumultul de foc şi pară ieftină
al politicii româneşti. Încărcat
spiritual cu logosul Cuvântului
transmis de cartea părintelui
Arsenie Boca a trebuit să fiu
agresat de ştirile negative din
ţară, unde se prefigurează o
criză politică şi chiar
constituţională. În România,
care s-a transformat din ţara
de drept în ţara statului de
drepţi, unde instituţiile de forţă
şi serviciile secrete conduc,
devine irespirabil să mai
trăieşti.

În Austria am fost
plăcut surprins să aflu că
poporul e reprezentat de parla-
mentarii aleşi de cetăţeni, nu
ca în România unde binomul
SRI-DNA pare că controlează
într-un mod poliţienesc „tot ce
mişcă”. Patriotismul serviciilor
secrete austriece e arhire-
cunoscut, acestea protejând
interesele poporului, oamenii
de afaceri, politicienii şi marii
investitori austrieci, care ne
fură nouă lemnul şi resursele
naturale, din România. Ele

procedează astfel pentru că
sunt independente şi suverane
şi susţin partidele patriotice
(FPO e pe primul loc acum în
Austria). La noi instituţiile de
forţă şi serviciile secrete au de-
venit instrumente în mânile
marilor puteri euro-atlantice şi
la cheremul unor funcţionari
corupţi de la Bruxelles. O ţară
nu poate fi condusă de Koveşi,
industria şi agricultura de
procurori şi agenţi secreţi, iar
votul românilor să nu mai con-
teze în faţa unui binom secret
SRI-DNA, aflat deasupra ţării,
deasupra parlamentului, dea-
supra preşedinţiei, deasupra
tuturor, ca un înger căzut şi
fără niciun control democratic.

Lucrurile în cazul lui
Victor Ponta sunt evidente. Ele
trebuie clarificate sintetic şi pe
înţelesul tuturor. Klaus Iohan-
nis a ajuns în noiembrie 2014
preşedintele României cu aju-
torul serviciilor secrete subor-
donate unor interese străine şi
cu sprijinul Facebook. Într-o
democraţie normală, contra-
candidatul înfrânt Victor Ponta
ar fi trebuit să-şi fi dat demisia
din funcţia de preşedinte PSD
şi premier ca să-şi asume
politic înfrângerea la
preşedinţie. Aşa se întâmplă
într-o democraţie consolidată.
La noi, Victor Ponta a refuzat
să-şi asume înfrângerea
politică şi nu a demisionat nici
de la partid, nici de la Palatul
Victoriei. Klaus Iohannis a
încercat forţând ca

Traian Băsescu
Constituţia, prin manevre de

culise, să atragă de partea
PNL parlamentari din UNPR,
PPDD,PC, minorităţi, traseişti,
şi chiar dizidenţi din PSD pen-
tru a forma o altă coaliţie
majoritară. Au trecut şase luni
şi Klaus Iohannis nu a reuşit să
adune lângă PNL traseişti
politici de ajuns de mulţi să
răstoarne guvernul. Văzând că
nu poate să-l dea jos pe Ponta
prin parlament, adică politic,
atunci preşedintele a recurs ca
orice dictator dintr-o ţară sub-
colonie şi bananieră, fiind şi
comandatul suprem şi şeful
serviciilor secrete le-a pus pe
acestea la lucru să acţioneze
prin dosare. Iohannis încă de
săptămâna trecută susţinea
public la TV că are nevoie de
”guvernul meu” şi a pregătit
terenul. A pus-o pe fosta sa
steno-dactilografă de la biroul
de campanie electorală Alina
Ghorghiu să depună moţiunea
de cenzură în parlament. (Asta
nu e conflict de interese?) Apoi
s-a scos de la naftalina arhivei
SRI dosarul „Şova şi Asociaţii”,
o afacere de conflict de in-
terese şi plăţi fictive pentru Vic-
tor Ponta, de prin 2007. Toţi
deontologii de profesie şi
jurnaliştii acoperiţi urlă prin
pieţe şi pe la televiziuni ce
corupt e Victor Ponta pentru un
act de corupţie făcut ca avocat
nu ca premier. În realitate, toţi
politicienii au dosare de
urmărire în Românie. Acestea
se scot la timpul potrivit, pen-
tru că politica nu o fac sfinţii din
mănăstiri, ci politicienii. DNA
instrumentul de forţă al

preşedinţiei declară urmărirea
penală a premierului, iar Io-
hannis îi cere demisia lui
Ponta. Într-o ţară democratică
în care politicienii conduc, nu
serviciile secrete în cârdăşie
cu ambasadele străine, pre-
mierul ar fi trebuit să-şi dea
demisia. La noi, Victor Ponta
refuză. Îşi aranjează o comisie
juridică cu subalterni de la par-
lament care respinge negativ
cererea DNA, care e
subordonată mai degrabă de-
partamentului de stat al SUA
decât instiutuţiilor statului
român şi poporului român.
Klaus Iohannis încearcă de
fapt să schimbe majoritatea
politică cu instrumentele de
forţă ale binomului DNA şi SRI,
ca în Uganda sau Congo, doar
România vrea să acceadă în
Uniunea Africană? Se speră ca
parlamentarii şantajaţi cu
dosare să se sperie şi în ziua
votului moţiunii de cenzură să
voteze cu PNL şi să pice Gu-
vernul Victor Ponta.

Actuala criză politică
nu are nicio legătură cu
democraţia unui stat de drept,
ci e o clasică răfuială între ser-
viciile secrete puse în slujba in-
tereselor lui Klaus Iohannis
pentru a avea „guvernul meu”.
Nu-l plâng pe Ponta, i-a venit
şi lui ceasul să răspundă pen-
tru plagiatele sale juridice, min-
ciunile şi promisiunile
neonorate, aşa cum îi va veni
şi lui Klaus Iohannis vremea să
răspundă că a transformat
România într-o subcolonie şi
într-un stat poliţienesc subor-

donat multinaţionalelor şi in-
tereselor marilor puteri străine.
Zarva politică de acum va duce
la o încetinire a creşterii eco-
nomice şi la instabilitate pentru
investitori. Totuşi criza politică
nu va ţine mult, pentru că
războiul din Ucraina îi va forţa
pe americani să impună urgent
un guvern PNL patronat de
Klaus Iohannis. Pesediştii, o
parte din ei, vor fi aruncaţi ca
lest politic peste bordul istoriei.
România lui Klaus Iohannis e
preocupată conform întâlnirii
CSAT de strategia de apărare
pe termen lung pentru viitorul
război cu Federaţia Rusă.
România nu va mai fi condusă
ca până acum indirect, cu o
faţadă democratică de parla-
ment şi guvern prin alegeri -,
schimbările politice se vor face
prin dosare instrumentate de
procurori -, ci direct de
preşedintele Klaus Iohannis cu
braţul său înarmat: binomul
SRI-DNA, iar numele acestuia
va avea diverse denumiri
trecătoare, deocamdată PNL.
În România nu va mai conta
votul popular şi alegerea
reprezentanţiilor partidelor ca
expresie politică a poporului, ci
doar manevrele secrete şi de
culise făcute de o mână de oa-
meni, pe care televiziunile gen-
eraliste de ştiri plătite pe
sprânceană le va prezenta de-
mocratice ca în „Scânteia” de
pe vremuri.

●

Fanteziile lui Charles...Fanteziile lui Charles...

Maria Diana
Popescu

GG l o b a l i z a r e a
păcătoasă a dat peste cap
normalitatea în care trăiau
oamenii României. Batal-
ioane de şarlatani-„diplomaţi"
au venit în Ţara noastră să
cumpere pe mai nimic
pămînturi, bogăţii ale solului
şi subsolului. 

Cea mai mediatizată
manipulare asupra căreia tre-
buie să fim cu multă băgare
de seamă este aciuarea tot
mai acaparatoare pe teritoriul
Transilvaniei noastre a
prinţului Charles. Monarhia
britanică continuă să bîntuie
suveranitatea altor state, însă
după dispariţia reginei Elisa-
beta a II-a, sigur, Australia va
fi prima ţară care va dori să
devină Republică. Aşa săraci
cum au ajuns în postdecem-
brism, jigniţi de englezi cum
că ar fi necivilizaţi, românii ar
greşi nebuneşte să cadă pe
spate de extaz sau să sărute
dreapta unui prinţ străin, ca
slugi preaplecate pentru
cîteva pence.

Charles a găsit loc de
refugiu într-o Ţară încăpută
pe mîna unor politicieni de
conjunctură, uşor de dus cu
preşul. Ardealul e pămînt
românesc şi aşa va rămîne în
veci! Nu vom accepta ca
România să fie din nou
ciopîrţită. La ce-i trebuie

prinţului o duzină de co-
cioabe? De locuit nu poate
locui în mai multe deodată şi
nici pe lumea ailaltă nu le
poate lua. Ca să nu mai
poftească la condiţiile bio din
casele vechi româneşti, îi
sugerez lui Charles să-şi
înlocuiască saltelele luxoase,
acţionate de telecomandă, cu
nişte paturi de scînduri şi
saltele ecologice de paie.

Nu v-aţi întrebat ce
face prinţul cînd vine în
Ardeal? Ascultaţi cu atenţie şi
spuneţi tuturor: atunci cînd e
plictisit de zbenguială cu
Dracula prin codrii noştri,
Charles scrie cronici literare
la cărţile lui Mircea
Cărtărescu, cel care cu mare
talent literar s-a exprimat
ţigăneşte pe seama reginei
Angliei! Prezenţa tot mai
insinuantă a lui Charles în
Transilvania noastră, vrută şi
de alţii, e un semn explicit
pentru cei care au minte să-l
priceapă. Să nu uităm că
Charles este rudă cu ex-
regele Mihai! Ungaria face
presiuni uriaşe la forurile U.E.
şi la toate marile cancelarii
occidentale, Kossovo vrea şi
ea independenţa, iar
preşedintele nostru dansează
după melodia sugerată. În
martie 2015, Parlamentul Eu-
ropean a adoptat un raport în
care cere din nou României
şi altor patru state „refractare"
din blocul comunitar - Grecia,
Slovacia, Cipru şi Spania - să

recunoască independenţa
fostei provincii sîrbe. Să nu
permitem ca următorul pas
să fie Transilvania noastră!
Atunci, de ce n-am cere şi noi
înapoi de la Ucraina: Basara-
bia - pînă jos, cu judeţele de
la gurile Dunării, nordul Bu-
covinei şi Ţinutul Herţa?!
Încetaţi cu propaganda pen-
tru acest prinţ străin! După
cum se trag sforile la Brux-
elles, „dragostea" lui pentru
Ardeal are un scop presta-
bilit: „săracul" de el, vrea să
fie principe al Transilvaniei.

Să nu uităm că acest
prinţ bătrîn şi neliniştit este
autorul sintagmei „Ţinutul se-
cuiesc", care a inflamat
destule spirite. Nu există un
ţinut secuiesc, iar guvernanţii
români, dacă vor să nu fie
alungaţi cu pietre, trebuie să
nu accepte niciodată
preacurvia unui tîrg de dezin-
tegrare a României, sub invo-
catul pretext viclean al
autonomiei! La ultimul nostru
recensămînt, fabulosul
număr al secuilor din Româ-
nia a fost... 150. Aşadar, care
ţinut şi al căror secui?

Prinţului îi surîde
aurul de la Rosia Montană şi
poate feudalizarea şi să nu
care cumva să credeţi că va
avea milă şi înţelegere faţă
de poporul român, cum nu a
avut milă nici de prinţesa Da-
iana! Prinţul e îndrăgostit de
Transilvania, nu de România.
Acolo sînt resurse naturale

de toate felurile, de o bogăţie
inestimabilă, pajişti cu flori,
pămînt roditor, irigare
naturală, resurse de apă
potabilă și o imensă bogăţie
de ape minerale! România e
ca o femeie frumoasă,
cuminte şi bogată, dar,
măritată cu forţa, a încăput
pe mîna unui schizofrenic
care o răpune în bătaie şi o
supune la tot felul de umilinţe.
Prinţul Marii Britanii să nu uite
un lucru: frumuseţile şi
bogăţiile locului nostru, teza-
urul solului şi subsolului, co-
drii seculari prin care se
plimbă ca vodă prin lobodă,
sprijinit în toiag, sînt ale Pa-
triei Române şi nu pot fi
cumpărate angro, cu doi
sfanţi.

Niciodată regilor nu li
s-a părut odioasă ideea de a
aduna bogăţii pe spinarea
mulţimilor care trudesc. Însă,
cît ai noştri vor dormi în front
sau li se va cere a se preface
că dorm, prinţul Marii Britanii
devine rentabil intereselor
sale, nicidecum ale
României. În concluzie, cu
profilul său de Moş Crăciun
binevoitor şi nevinovat a ater-
izat pe tărîmuri româneşti cu
interese şi scopuri precise,
fără nicio legătură cu viaţa,
problemele şi năzuinţele oa-
menilor locului, fiind susţinut
propagandistic de „frații"
maghiari să împînzească
Transilvania, „pas cu pas" cu
proprietăţile cumpărate.

Acum rămâne strict problema
noastră, a românilor, dacă
vom accepta un asemenea
implant colonizator, un om
care se dă de ceasul morţii,
invocînd iubirea pentru Tran-
silvania, pe care o visează ca
nouă perlă a coroanei. Dacă
prinţul colonizator s-a
îndrăgostit nebuneşte de
Transilvania şi nu mai poate
dormi decît în braţele ei, după
jumătate de an de guvernare,
preşedintele Iohannis are o
singură mare dragoste: put-
erea. De cînd feisbucul l-a
„ales", gîndirea sa strălucită,
(in)capacitatea sa de sinteti-
zare a meandrelor şi
isteţimea alegerii excursiilor
externe m-au umplut de „re-
spect". Să trăiţi bine, dom-
nule preşedinte! Vînzătorii de
ţară îşi pot face meseria
liniştiţi sub nemijlocita
dumneavoastră oblăduire!

●



Ghimpele Națiunii

Iapa „ligamente rupte” și fânul unguresc de beteșug Iapa „ligamente rupte” și fânul unguresc de beteșug 
(la mintea-i puțină și vândută!)…(la mintea-i puțină și vândută!)…

Cezar 
Adonis Mihalache

LLucrurile evoluează
împotriva noastră de parcă
noi nici n-am mai fi pe aici!
Și nu mai este vorba doar
de nepăsare, ci de 
o detașare criminală.
Criminală pentru viitorul
nostru. Nu este admisibil ca
maghiarizarea țării să ne
țină atât de indiferenți! Și am
ajuns într-o fază în care,
probabil, dacă mâine s-ar
monta plăcuțe bilingve pe
porțile Cotrocenilor nici nu
am mai sesiza. Iar dacă le-
am vedea, doar pentru că
presa, o parte a presei, ar
focaliza trădările, cei mai
mulți ar trata subiectul ca pe
un destin fatidic.

Ba, nici dacă am fi
zidiți în zidurile Cotrocenilor
nu ne-am revolta! Aceași
mentalitate a destinului fa-
tidic. Și, de fapt, prin ceea
ce se întâmplă acum, sun-
tem puși în fața unei zidiri a
identității naționale.

La numai câteva zile
după adoptarea de către
„aleși” a legii steagurilor
unităților administrativ-teri-
toriale, prin care se
legalizează și mizerabila

cârpă secuiască și se dă
liber la fluturarea ei, sena-
torii au mai adoptat o lege.

Legea pentru insti-
tuirea, într-un Stat Național,
Unitar și Indivizibil a Zilei
Limbii Maghiare. Și nu este
vorba că aproape un dece-
niu, naționaliștii români au
luptat pentru o lege privind
Ziua Limbii Române. Nu
este vorba că au reușit

acest lucru cu un deceniu
întârziere față de frații noștri
din Moldova, care, încă din
1990, au impus „Ziua Limba
Noastră”, nu este vorba nici
de crunta realitate că, deși
Ziua Limbii Române a fost

adoptată oficial din 2011,
ne-au trebuit încă trei ani
pentru a reuși să o și
sărbătorim. Nu pe banii stat-
ului, ci, prin contribuții pri-
vate, prin efortul unor
intelectuali care au reușit să
spargă sarcofagul din deba-
raua culturii, acolo unde int-
electualii (t)rasați, „lichelisti”
și „poneiști” ai anilor 90 au
fost puși să ducă în

derâdere sentimentul
național și pe cei ce îl slu-
jeau.

Generații întregi au
fost private de mândria de
a-și cunoaște fundamentele
limbii de acasă, de a se

mândri cu valorile reale,
generații care s-au risipit pe
meridianele lumii, plecându-
și capul și evitând a vorbi
limba română și din cauza
deformațiilor de mentalitate
venite dinspre acești indi-
vizi.

Tragic este faptul că
instituirea Limbii iepelor (iar
în ziua în care senatul a
adoptat Ziua Limbii

Maghiare, același for a
respins legea privind „Ziua
Brâncuși – sărbătoare
națională”!) deschide dru-
mul oficializării limbii iepelor
de pustă ca a doua limbă
oficială în România. În acest

fel, iapa ligamentelor rupte
din Staulul Puterii de la
Palatul Victoriaa mai înfipt
un cuțit în fibra românească,
la nici doua luni de la
depunerea proiectului leg-
islativ al limbii iepelor, la
senat, acesta devenind
lege! Un proiect cu evident
caracter etnic, inițiat doar de
parlamentarii maghiarimii,
dar, iată, votat câteva
săptâmâni mai târziu și de
slugile trădătoare din PSD și
PNL. Și vor urma probabil
Ziua culturii maghiare, a is-
toriei maghiare, a trecutului
maghiar… Noi le propunem
și Ziua comună după gratii.
Dimpreună cu toate iepele
noastre trădătoare.

Ligamente-rupte,
prea „mândru că este
român”, vinde dară tot!
Vinde România, nu pe
bucăți, balamele și proptele,
ci cu totul! Pentru că acesta
a fost prețul pentru ca un
cap-sec să se poată fuduli
„în sat” cu funcțiile și put-
erea de care a fost lăsat să
abuzeze…

●

Politicienii din opoziție, o demagogie fără margini…Politicienii din opoziție, o demagogie fără margini…

Petre
Iosipescu

NNu mai e un secret
pentru nimeni că politicienii
noştri au un tupeu incomen-
surabil. Când sunt al gu-
vernare îşi dau cu stangu’ în
dreptu’, iar când le vine rân-
dul la bătut câmpii din
băncile opoziţiei, nu le mai
poţi închide gura, basculând
asupra noastră un morman
de soluţii. 

Oamenii ăştia trec
prin metamorfoze ciudate,
sunt tupeişti incurabili, cu
bunul simţ nu s-au mai în-
tâlnit, nici măcar
întâmplător, în copilărie.
Ceea ce e greu de explicat
este insistenţa unor
jurnalişti din presa centrală,
care se încăpăţânează să-i
ţină în viaţă pe politicieni,
tratandu-i ca pe nişte se-
meni de bună-credinţă, ca
pe nişte autorităţi morale
îndreptăţite să-şi dea cu
presupusul în privinţa
situaţiilor delicate ce tulbură
liniştea patriei.

La cât sunt de
gălăgioşi ori de ţanţoşi, ca şi
când ar fi ba curcani care-şi
scutură mărgelele, ba
cocoşi care bat din pinteni,
politicienii care sunt acum în
opoziţie ţin cu tot dinadinsul
să facă pe interesanţii şi

importanţii.
Ia uitaţi-vă la Alina

Gorghiu care aproape în
fiecare zi cere demisia lui
Victor Ponta. Ca membră în
Comisia juridică, d-na
copreşedintă ar fi avut
ocazia să voteze pentru
„trântirea” lui Ponta în duba
DNA. N-a făcut-o pentru că

nu s-a dus la comisie. Ea
anunţase că va boicota
orice întâlnire cu primul min-
istru, dovedind astfel că is-
tericalele pot înfrânge
raţiunea, lucru de înghiţit în
cazuri „private”, dar inac-
ceptabil la o copreşedintă a
celui mai important partid de
opoziţie. 

De altfel, Alina
Gorghiu şi-a reluat recitalul
cu demisia, însoţit de o
gravă afirmaţie, menită să

manipuleze opinia publică:
anume, că „statele eu-
ropene” i-ar fi cerut demisia
lui Ponta. Mă rog…

Agitând de zor
steagul moţiunii de cenzură,
Vasile Blaga a anunţat că
PNL va face nu lanţ uman în
jurul Parlamentului în ziua
dezbaterii şi votului docu-

mentului, precizând că vor fi
chemaţi şi bucureşteni să li
se alăture, acţiuni similare
urmând să se desfăşoare în
municipiile reşedinţa de
judeţ. Între timp acţiunea de
la Bucureşti a „murit”,
fiindcă peneliştii s-au speriat
de propriul lor miting.

Da’ foştii pedelişti
care au fost înghiţiţi de
penelişti par că au memorie
scurtă! Păi, pe 15 iunie
2010, când era dezbătută şi

supusă votului moţiunea de
cenzură împotriva pachetu-
lui de măsuri de austeritate,
depusă de către parlamen-
tarii care acum sunt la put-
ere, iar premier era Boc cel
Mic, în faţa Parlamentului s-
a format un alt lanţ uman,
dar al protestatarilor! Nu a
fost nevoie, atunci, în 2010,

să-i cheme nimeni pe
români ca să protesteze îm-
potriva reducerii cu 25 la
sută a salariilor bugetarilor,
a diminuării indemnizaţiilor
şi a pensiilor! Ca să scape
de furia mulţimii, venită din
toate colţurile ţării, inclusiv
cu ţepe, Piticul Atomic, pre-
mierul de atunci, a intrat în
Casa Poporului prin uşa din
spate, ulterior spunând la
microfon, în plenul Parla-
mentului, că pachetul de

măsuri de austeritete a fost
un rău necesar…

Acum, de parcă li s-
ar fi şters din memorie acel
an, când au fost la gu-
vernare, foştii pedelişti vor
să cheme oamenii ca să
facă un lanţ uman, de bună-
voie, „în sprijinul revende-
carilor noastre şi al
românilor – dreptul de vot”,
zice Blaga! Haida de, să fim
serioşi! Politicienii români
tot demagogi rămân. Aflaţi
acum în opoziţie, pedeliştii
şi liberalii flutură de zor
drapelul moţiunii de cenzură
pe tema dreptului de a vota.

Cine i-a oprit pe
pedelişti să aducă modificări
pe această tema astfel încât
nimeni să nu se mai
plângă? E mai uşor să faci
gălăgie, să arăţi cu degetul
în obrazul altuia când, de
departe, al tău roşeşte toc-
mai din cauza prostiilor pe
care le-ai făcut. Însă, după
cum se vede, unii dintre
politicieni, după ce că sunt
demagogi, mai au şi memo-
rie scurtă.
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