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Cezar Adonis

Mihalache

UUngurii au văzut
deja o oportunitate! O șansă
istorică, aidoma unei brazde
pe pământ peste timp în
care să mai sădească o
sămânță otrăvită. Pe care
doar să aștepte să
rodească… Pentru că
aceasta este politica pașilor
mărunți ai maghiarimii:
sădirea semnițelor otrăvite.

De fapt, oportuni-
tatea declanșării unui pro-
ces de federalizare, o dată
cu Unirea României cu

Moldova, au văzut-o de mai
mult timp. Și nu au stat
degeaba, având partea lor
de de contribuție la in-
ventarea steagului Moldovei
Mari și fluturarea acestuia
ca prezență la tot mai multe
acțiuni.

Acum însă,
revizioniștii încep să-și
proiecteze planurile în
spațiul public. Fără teamă,
fără rețineri. Ba, chiar cu un
soi de sfidare. Și ce poate fi
mai provocator decât
prezența pe meleagurile
noastre a vicepreședintelui
Jobbik, individ care a avut
interdicție de a intra în
România timp de un an, și
care, la doar câteva luni de
la expirarea interdicției, este
aici și ne vorbește de parcă
a fi la el acasă. (E drept, o
parte de vină o avem și noi!
Pentru că, lipsa de logică în
aplicarea interdicțiilor de
către autoritățile române în
cazul unor asemenea per-
sonaje mutilate de ură lasă
portițe deschise. Și cum alt-
fel când, deși funda-
mentarea aplicării statutului
de indezirabil pentru
vicepreședintele Jobbik,
Szávay István, a avut la
bază riscuri „la adresa or-
dinii publice şi a securităţii
naţionale a României”, indi-
vidul a primit o interdicție de

numai un an, fiind clar că
astfel de personaje nu se
vindecă de beteșugul mintal
nici măcar după o viață,
dărămite după numai un
an!).

Așadar, pentru
revizioniștii maghiari și un-
guri, Unirea României cu
Moldova ar reprezenta o
„oportunitate”. O șansă pen-
tru a transforma România
într-o FEDERAȚIE, ceea ce
le-ar permite enclavizarea
ținuturilor la care jinduiesc.
A spus-o în cadrul Taberei
Tineretului Maghiar din
Ardeal, de la Gheorgheni,
Harghita, vicepreședintele

Jobbik, acest indezirabil cu
termen redus, Szávay
István: „trebuie să fim
pregătiți pentru această
mare unire, care trebuie să
ducă la o federalizare de un
anumit nivel a României”.

Treaba e că, în
limba lor sărăcă(că)cioasă,
în neghezatul cailor de
pustă, cuvintele lor nu pot
avea cuprinderea dată de
sângele a doi frați. Același
sânge, aceeași inimă…
Poate și pentru că inima lor
este prea împietrită în re-
vizionism pentru a înțelege
că UNIREA înseamnă con-
topirea celor două suflete
românești, vremelnic
despărțite teritorial.

Și da, îi spunem
Unire din dorul de casă! Dar
nu mai este o unire. Pentru
că Unirea a fost făcută o
dată, și este legământul
înaintașilor noștri în fața lui
Dumnezeu, și nimeni nu ni-l
poate dezlega, nu este nici
o Re-Unire, ci un proces de
Reîntregire.

Desigur, maghiarii
de aici, ungurii de dincolo și
feluriții venetici de aiurea,
chiar dacă ar pricepe, de i-
ar ajuta mintea, atâta cât le-
a mai rămas din fierberea
dată de continua vânare a
fantomelor istoriei, tot s-ar
face că n-au înțeles! Și e de

așteptat ca politica
„europeană” a Ungariei (mai
ales că radicalii de la Jobbik
se văd la putere, la Bu-
dapesta, chiar în anul ju-
bileului Unirii noastre) să se
concentreze pe lobby-ul
prounire a R. Moldova cu
România în condițiile „eu-
ropene” ale unor noi
recomandări. Pe strecu-
rarea unei rezoluții UE în
care Unirea să cuprindă, în
note de subsol, portițele im-
punerii statutului federativ al
statelor care se unesc. Iar în
cuprinsul mai larg a noțiunii
construcției europene ca
Statele Unite ale Europei,

maghiarii să strecoare
apostila „regională” a unei
Românii federale…

De aceea, trebuie ca
REÎNTREGIREA să fie
făcută de noi și frații noștri!
Să nu cerșim Unirea la
„înalta poartă” a UE! Mai
ales că se vor găsi destui
politicieni (cozi de topor,
„ghișeftiști” gata să se
vândă pentru un pumn de
bani dar și personaje
șantajabile pe seama anu-
mitor slăbiciuni), gata să
meargă cu jalba în proțap la
„înalta poarta”.

Va trebui să nu
acceptăm nici un rând scris
de UE, ca instrument în
mâna lobbistilor revizioniști
maghiari, în notele de „reco-
mandare”.

Să tratăm Reîntre-
girea ca pe o nouă clipă
astrală a neamului nostru și
să nu permităm o manipu-
lare politică. Pentru că acolo
unde politica vorbește în
locul Națiunii, apar compro-
misurile de care țara ar
putea afla, poate chiar lu-
cruri fatale, mult prea târziu.

●

Și totuși, „Merge și așa!”...Și totuși, „Merge și așa!”...

Al. Stănciulescu

Bârda

OO expresie des
întâlnită în lumea românească.
Din păcate, este folosită în mod
peiorativ, rău, atunci când vrem
să arătăm că o lucrare, o
acțiune, un obiect este de
proastă calitate.

Cred că expresia este
însă o filozofie de viață a
românului, o sclipire de geniu.
„Merge și așa!” definește o
cale, o soluție, o poziție
neoficială, nefolosită, o noutate
în domeniu. Știm care este reg-
ula, legea, soluția folosită de
toți, dar noi găsim altă variantă.
Nu ne obligă nimeni s-o facem,
ci o facem fiindcă așa vrem,
fiindcă suntem oameni liberi,
ființe raționale, capabile să ia o
hotărâre și pe cont propriu.
Alegem necunoscutul, drumul
nebătătorit, fiindcă avem în-
credere în noi înșine, în capac-
itatea noastră de a rezolva
problema. Ne asumăm riscul,
de multe ori foarte mare. Nu
contează dacă nu reușim. Și
aceasta e posibil, dar noi ne-
am făcut datoria de căutători
de soluții, de căi noi. Mă întreb
dacă nu cumva acest „Merge și
așa!” a fost chiar deviza
noastră de români în istorie.
Am fost situați mereu între mari
imperii, adevărați coloși. Am
fost divizați în stătulețe și ni-
meni nu ar fi crezut că vom
supraviețui prin veacuri. Alții
ne-au dat soluții după cum au
fost interesele lor, folosul lor,
dar noi am găsit și altceva, alte
căi cu care am abordat prob-
lemele, așa cum au fost intere-
sele și idealurile noastre de
popor. Dacă ar fi fost să-i
ascultăm doar pe alții, în spe-
cial pe cei puternici, pe care
,,pământul nu putea să-i mai
încapă”, astăzi am fi doar o am-
intire ca popor și ca țară într-o
carte de istorie a Europei. Noi
însă ne-am ghidat după prin-
cipiul „Merge și așa!” și de cele
mai multe ori am ieșit
învingători, fie că a fost vorba
de luptă, de diplomație, de
afaceri etc.

Încă de pe vremea ro-
manilor funcționa principiul
dilemei categorice: „ori-ori”,
fiindcă „tertium non datur”,
adică a treia soluție/cale nu
există. Altfel spus, „ori alb, ori
negru”. Noi am râs în barbă și
am găsit că există, totuși, o
soluție intermediară: cenușiul.
Și a mers și așa! Ne-au pus alții
în față alt principiu: ,,cine nu-i
cu noi e împotriva noastră!” Noi
am găsit altă soluție: am uns
roțile de la soldat la împărat, și
le-am dat și bani, și bucate, și
vite, și copii, dar nu le-am dat
pământul, sufletul și libertatea
noastră. Le-am mai dat și cu

barda după cap dacă a fost
cazul! Și a mers și așa! Marile
puteri europene au permis o
unire simbolică între Țara
Românească și Moldova, în
sensul că fiecare să-și aibă
domn propriu, guvern propriu,
iar o comisie comună să coor-
doneze de la Focșani cele
două state. Noi ne-am apucat
de alegeri și, surpriză, l-am
ales pe Cuza și la Iași și la
București, cele două guverne
s-au contopit într-unul, Milcovul
a fost „secat dintr-o sorbire”, iar
pe hartă a apărut România. Și
oficialii europeni, cât și turcii,
cât și rușii au rămas cu degetul
în gură, fiindcă la așa soluție nu
se așteptau. A mers și așa, nu?

Zborul omului în spațiu
a fost visul de veacuri al
omenirii. Nenumărați savanți s-
au chinuit să găsească soluția,
dar n-au reușit. A venit și Vlaicu
al nostru, a studiat problema, a
văzut unde-i hiba, a zâmbit și a
zis: „Merge și așa!” Și a mers,
căci mașinăria lui s-a ridicat
mai sus decât Carpații. Nimeni
nu a crezut însă că avioanele
vor putea să se ridice mai sus
și să zboare mai repede. A
venit Coandă și a zis: „No, că
merge și așa!” Și avioanele cu
reacție ale lui Coandă cutreieră
astăzi lumea în lung și-n lat cu
viteze și la înălțimi de neimagi-
nat altădată.

Au zis matematicienii
lumii: Nimic nu e mai presus
decât matematica!” S-a ivit
unul, care nu era matemati-
cian, ci pur și simplu oltean,
medic militar, Ștefan Odobleja,
care a zis: „Asta s-o credeți
voi!” S-a apucat pe-ndelete și a
pus bazele ciberneticii, care
stăpânește astăzi lumea prin
calculatoarele, internetul și
celelalte aplicații ale sale. A
zâmbit Odobleja și a zis:
„Merge și așa!” Și a mers și va
mai merge încă multă vreme!

Așadar, nu vă grăbiți
să socotiți această expresie ca
semn al prostiei, nepăsării,
neputinței, lenei și altora
asemenea, ci mergeți în adân-
cul lucrurilor și socotiți-o ca pe
o sclipire de genialitate a nea-
mului românesc. Numai un
popor conștient de capacitatea
sa, de rolul său în istorie, a
putut să-și ia soarta în mâini și
să-și scrie propria cronică, fără
să aștepte mila și bunăvoința
mai marilor zilei. A avut
conștiința că deasupra sa și
deasupra tuturor este Dum-
nezeu, Care veghează și
cârmuiește lumea și nimeni și
nimic nu-I poate sta împotrivă.

●
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Basarabia – societatea celor oropsiți!Basarabia – societatea celor oropsiți!

Galina

Martea

SS-ar putea crede că
este o fabulă, însă realitatea e
de așa natură, că nici nu este
cazul de a pune cuiva întrebări
sau de a cere de la cineva
niște răspunsuri. Este doar
procesul unei dezvoltări
umane într-un spațiu încă
necivilizat. Este un mod de
viață a unei comunități ce-și
trăiește destinul prin anii
evoluției umane, dacă se poate
spune așa. Cred, că nimeni
nici nu sesisează faptul ce se
întamplă cu adevărat în acest
spațiu social situal în partea de
sud-est a Europei. În acest
spațiu doar se trăiește pentru a
exista, se trăiește doar pentru
a spune că există viață.

Este firească o
asemenea concepție despre
dezvoltarea umană. Este firesc
și faptul că omul din acest
spațiu al naturii acceptă orice
tentativă de ai fi subminată
viața și dezvoltarea. Totul este
firesc și acceptabil, chiar și în
conceptul de a fi sau a nu fi
considerat om cu o anumită
identitate. Astfel, ar fi o dificul-
tate de a pronunta numele
acestei societăți sau
comunități ce are în proprietate
individul uman. Dar, totuși, tre-
buie să-i indentificăm numele,
indiferent de faptul vrea ea sau
nu vrea acest lucru.

Societatea de oameni
cu nume Basarabia este încă
la mari începuturi și la o mare
răscruce de drumuri. Ea,
trăindu-și viața în condiții anor-
male, este marcată de o dez-
voltare subumană a existenței.
Cu toate că face parte din sec-
olul XXI al epocii istorice con-
temporane, însă realitatea
proceselor metafizice ale aces-
teia este complet contrară. Re-
alitatea nu este altceva decât o
epocă dominată de primitivism
cu autoritatea excesivă a unui
grup de oameni ce conduc
această comunitate socială.
Autoritatea acestora, cu put-
erea de a comanda, este
prezentă în fața publicului cu o
capacitate uimitoare de
influență. 

C o n d u c ă t o r i i
comunității în cauză sunt ca
niste suverani ce își permit
orice poziție care poate
influența masele. Pe când
masele de oameni nu știu
altceva decât să asculte și să
accepte în totalitate tot ceea ce
realizează domnitorii acestei
comunități. De ce am numit-o
anterior “societatea primitivă?”.

Deoarece numai într-
un trib, cu forma de organizare
a societății primitive,
conducătorul acestuia își per-
mite orice, iar membrii săi tre-
buie să execute și să dea
ascultare oricărei porunci
lansate, fără a mai fi pusă în
discuție în comunitate. Acest
lucru se întampla și în Basara-
bia la răscrucea de drumuri și
de dezvoltare umană dintre
epoca privitivă și cea modernă.
A fi conducător în Basarabia
înseamnă a fi și stăpânul tu-
turor bunurilor materiale din

societate, fără a fi distribuite și
altor membri ai societății.

În existența umană
totul este acceptabil, dar cu
unele abateri. Astfel, ar fi nor-
mal ca și în Basarabia să ex-
iste unele abateri sau reguli în
comportamentul guvernato-
rilor. Aceștia din urmă, fiind
destul de “sătui” în toate, cred
că le-a venit timpul să mai dea
de-ale gurii și altora, adică
celor oropsiți de soartă. Cu atât
mai mult, acești conducători
care exercită puterea în nu-
mele statului trebuie să dea
socoteală și “celor oropsiți de
soartă” absolut în toate
acțiunile realizate în cadrul țării
atât în distrubutia propriilor in-
terese, cât și ale celor publice.
Din categoria “celor oropsiți de
soartă” face parte poporul
basarabean care este flămând,
chinuit, batjocorit și fără identi-
tate. Identitatea acestora poate
fi egalată cu identitatea ființelor
vii propriu animalelor ce au
doar organe de simp, mișcare
și sistem nervos, rezultat că nu
pot reacționa în alte condiții și
situații. Astfel și omul prezent
în societatea basarabeană nu-
și poate expune părerea pro-
prie în mod public, deoarece
nu este acceptată, nu este
ascultată, nu este binevenită,
pentru că contravine principiilor
de existență și viață a per-
soanelor din stat ce conduc so-
cietatea. Cu atât mai mult,
părerea celui oropsit de soartă,
în cele din urmă, ar putea fi un
prilej de a-i pune în pericol pro-
pria viață și existență în pro-
priul mediu social. Puterea
statală, cu oamenii săi, deține
autoritatea supremă în a
savura propria viață în tot
binele material sau, mai bine
zis, de a avea acces la totali-
tatea tuturor bunurilor materi-
ale existente în țară. Pe de alta
parte, cu puterea lor supremă
în stat, restrâng și
submunează existența întreg-
ului popor, menit doar de a su-
porta nelegiuirile acestora.
Omul din societatea
basarabeană este manipulat și
tratat “mai rău decât un animal”
sau mai bine zis “mai rău decât
un câine”. În acest caz, proba-
bil ar fi mai bine ca toți să fie
niște câini pentru a nu da im-
presie că există o comunitate
de oameni. Cine știe, urmează
de gândit și de produs o
reformă radicală în evoluția
omului basarabean! Poate,
doar prin aceasta Basarabia va
fi văzută și promovată în plan
mondial, cu ideia de reformare
a procesului evolutiv uman. În
caz contrar, va rămâne
aceeași societate primitivă
care nu este acceptată la mo-
mentul dat de lumea civilizată.

De ce atâta suferință
asupra unui popor? Este oare
păcatul strămoșilor noștri? Ar
putea fi și acesta, dar cred că
cel mai mare păcat este carac-
terul nesățios și nemilos al
omului care la un moment dat
devine complice și parte
componentă în ierarhia de vârf
a statului. În Basarabia “ier-
arhia de vârf a statului” este un
sector sau un cuibar unde acei
prezenți în el pot face absolut
orice, așa cum le dorește pro-

pria inimă. Aceștia pot fi și
participanți la săvârșirea multi-
plelor infracțiuni, dar fără a fi
trași la răspunderea penală
pentru violarea legilor publice
și abuz de putere în stat.
Totodată, infracțiunile și faptele
acestora nu sunt altceva decât
un pericol social, care, ulterior,
se răsfrânge negativ doar în
defavoarea poporului sau a
“celor oropsiți de soartă”. O
asemenea societate este
destul de convenabilă pentru
persoanele ce au parte de imu-
nitatea statală și socială, care
le protejează viața și
ilegalitățile săvârșite.

Deci, putem spune că
Basarabia este o societate
unde puterea statală a trans-
format țara într-o anarhie
absolută și aceasta, la rândul
ei, a monopolizat toată sfera
de activitate socială și publică.
În același timp, în acest teren
al anarhiei există o masă de
oameni, poporul, care își duce
viața din greu de la o zi la alta,
traversându-și existența printr-
o sărăcie și umilință ne-
maipomenite. Într-un stat
normal, o asemenea situație
de criză ar putea fi considerată
o tragedie națională, însă în
Basarabia totul se reduce la
normalitate, fără a mai fi abor-
date soluții urgente de salvare
a societății. O realitate în care
omul societății este privit prin
prisma unor dogme din antichi-
tate, iar administratorul acestei
societăți nu este altceva decât
un potentat, care în acțiunile
sale nu ține seama de nimic și
de alții, și guvernează totul în
mod arbitrar după bunul său
plac.

Starea de dezorgani-
zare și haos instaurată în țară
este ca un spectacol fără spec-
tatori, unde guvernatorul își
joacă rolul doar pentru a fi in-
terpretat și de a primi plăcere
din ceea ce face. Spectatorii
lipsesc din diverse motive – nu
sunt bani pentru a procura bile-
tul de intrare în teatru; nu este
binevenir rolul și subiectul care
urmează a fi interpretat;
lipsește pasiunea de a mai
privi spectacole cu caracter
ironat; lipsește timpul care îi
presează; lipsește interesul și
pasiunea pentru a se dezvolta
intelectual. Lipsesc multe lu-
cruri în viața omului din soci-
etate, însă el se mulțumește cu
ceea ce are și nu mai vrea să
piardă timpul pentru a pretinde
la mai mult. Pe când acest
lucru le convine acelor per-
soane care joacă rolul în acest
teatru, ba chiar fiind și fără
spectatori. Dar nu mai
contează această latură, nu
mai contează nimic. Contează
faptul că acțiunea spectacolu-
lui este o dramă reală a
societății, unde jefuitorii și ne-
trebnicii de la putere știu care
sunt căile cele mai prielnice în
a sustrage bunurile publice în
propriile buzunare și, în același
timp, de a înrobi poporul pe
cele mai ușoare căi ale
administrării. De aici vine și
fireasca dramă națională a
societății și a celui oropsit de
soartă - masele de oameni
sunt prea indiferente față de tot
ceea ce se petrece în jurul lor

și în societate.
O realitate

paradoxală, dar fără prece-
dent. Societatea basarabeană
prezentă în viața socială a
omului este cu prea multe la-
cune. Continuitatea de
existență umană într-un
asemenea spațiu social este
destul de alarmant, care
îngrijorează și opinia publică
internațională. Este de
necrezut acest lucru în epoca
modernă a civilizației, dar cu
regret este o dezvoltare umană
ce se produce în Basarabia -
Republica Moldova. Omul
acestei societăți este îndo-
bitocit de un asemenea destin.
Poporul nu numai că și-a pier-
dut facultățile intelectuale și
morale, dar cu atât mai mult și-
a pierdut credința totală în di-
vinitate și în lumina naturală
dătătoare de viață, care mai
este un prilej de a servi opti-
mismul pentru a exista în ziua
de mâine. Populația locală din
acest spațiu al universului este
atât de dezorientată de oa-
menii puterii, încât nu
deslușește clar unde se
regăsește și pe unde trebuie
să o apuce pentru a regăsi dru-
mul corect spre lumină. Mediul
social în care se regăsește
poporul, fiind nespus de afec-
tat de virusuri otrăvitori ai con-
ducerii din stat, le-a întunecat
mintea și spiritul ca să nu mai
existe în continuare în calitate
de societate și națiune.
Poporul divizat în diverse par-
tide și grupări sociale s-a îm-
potmolit într-o fază de spirit
complet contrară unei
conviețuiri umane normale. O
mare parte din populația
băștinașă a pierdut orice ori-
entare socială și nu mai
dorește să-și recunoască nici
macar originea de neam și
națiune. Tendințele sunt diferite
care, în rezultat, afectează și
mai mult situația socială și
relațiile dintre oameni. Ide-
alurile naționale ale populației
băștinașe sunt spulberate de
niște aluzii străine care nu sunt
compatibile cu totalitatea valo-
rilor naționale. Mișcările
naționale pentru reîntregirea
neamului românesc și-au pier-
dut din capacitate, fiind doar
niște doleanțe ale unor mici
grupări sociale și politice. În
acest subiect, în majoritatea
cazurilor, își manifestă intere-
sul o parte din generația
tânără, conștientizând corect
care este drumul adevărat spre
o civilizație autentică. Este de
necrezut, că în acest scenariu
este atât de indiferentă clasa
intelectuală, care reprezintă
nucleul în dezvoltarea unei
societăți. Clasa intelectuală,
care trebuie să exercite autori-
tatea superioară în societate,
deseori își manifestă atitudinea
incorectă, necoordonată și
inadmisibilă în soluționarea
problemelor sociale și în re-
alizarea idealului național de a
promova și dezvolta un stat
modern și integru. Menținerea
la conducerea din stat a unor
personalități cu caracter
mediocru și corupt este o
dovadă reală că o asemenea
societate nu va fi niciodata
capabilă să întreprindă

măsurile necesare pentru a
ieși din impasul social atât de
grav afectat. Este o luptă
continuă pentru menținerea
puterii în stat pe principii neau-
tentice și neadecvate, unde
scopul central este de a ține și
a vedea în întuneric un popor
și o societate întreagă, falsi-
ficându-le, în același timp, isto-
ria și graiul națiunii, originea
acestui neam și pământ.
Situația politică și socială ce
decurge din diverse împrejurări
și orientări este ca o epidemie
ce nu lasă în urmă vieți
omenești sănătoase, capabile
de a construi în continuare o
societate normală. Această
epidemie contagioasă care s-a
răspândit destul de repede pe
teritotiul țării în ultimul timp,
șterge în calea sa orice
substanță cu conținut pozitiv și
care afectează destul de grav
creierul uman și conștiința
umană. Acest lucru se
întamplă, în special, în
localitățile rurale unde au
rămas și locuiesc, în majori-
tatea cazurilor, persoane de
vârsta a treia. Deci, acesta
este terenul cel mai favorabil
pentru a activa fără nici un fel
de restriții în psihologia omului,
unde spiritul intelectual, fizic și
moral s-a epuizat și și-a trăit
traiul. Într-un asemenea mediu
social omul este cel mai ușor
afectat și influiențat de
acțiunea negativă în procesul
de gândire. Dar, este de
necrezut faptul că un aseme-
nea proces contagios al epi-
demiei se produce și în zona
urbană a societății, unde
locuiește, în mare parte, colec-
tivitatea intelectuală și tineretul
studios, capabil de o gândire
mai trează. Însă contrar voinței
omului, aici situația devine și
mai gravă față de zona rurală,
deoarece conflictele de in-
terese cu conținut politic și so-
cial capată un caracter și mai
contagios care destabilizează
și mai mult mediul social exis-
tent. Atunci te întrebi: unde
este cultura, mentalitatea și
inteligența oamenilor din sfera
intelectuală, care trebuie să re-
gleze societatea și să fie fun-
damentul real în dezvoltarea
unei societăți reale?

Evenimentele și
faptele ce cuprind și
traversează haosul și anarhia
din societate nu este altceva
decât expresia unei atitudini
inumane a clasei politice și a
clasei de guvernare, ce au
scop doar distrugerea până în
talpă a acestei societăți. Nu a
rămas nimic sfânt pe această
bucată de pământ, decât
suferința și îndurarea poporu-
lui care trăiește de la o zi la alta
în foame, nedreptate și necaz.   

●
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Sorin

Muncanciu

DDe curând, am citit
mărturisirea lui Vanis Varo-
ufakis aparută în „Le Monde
Diplomatique”. Este vorba
de istoria negocierilor
administrației Syriza cu
tehnocrații care reprezintă
direct oligarhia bancar-
corporatistă occidentală,
miniștrii de finanțe ai zonei
euro sau Eurogrup. Mărturia
lui Varoufakis, pentru mine,
nu a reprezentat o noutate
dar, pentru publicul româ-
nesc poate fi șocantă. În
cele ce urmează, voi reda
câteva puncte esențiale ale
relațiilor dintre tehnocrații de
la Bruxelles, numiți de oli-
garhie și reprezentanții de-
moocratic aleși ai
guvernului grec. Astfel:

Domnul Varoufakis
a recunoscut că în 2010
statul grec se afla în imposi-
bilitate de plată a datoriei
acumulată de guvernele
corupte anterioare, datorie
generată de iresponsabili-
tatea cu care băncile ger-
mane și franceze au
împrumutat, de asemenea,
iresponsabilii reprezentanți
politici ai Greciei. Din
informațiile apărute pe
media alternativă, în 2010,
Dominique Khan, șeful IMF,
de atunci, și potențial candi-
dat la președenția Franței a
inițiat, împreună cu BCE și
CE, un program de salvare
a băncilor franceze și ger-
mane, prin acordarea unui
nou împrumut segvențial
Greciei. Împrumut care a
crescut datoria națională, de
la 60 la sută din PIB la 177
la sută. Condițiile impuse
Greciei au fost austeritate și
acceptarea MoU („Memo-
randum of understanding”).

Varoufakis a re-
cunoscut că diktatul Troica,
FMI, BCE si CE a rezultat
într-o gravă depresiune,
contracție a economiei,
somaj, scăderea PIB și am-
plificarea datoriei, intrarea
în cercul vicios al deflației
determinate de austeritate.
Strategia Troicăi, din 2010-
2015, a fost, în primul rând,
salvarea de la insolvabilitate
a băncilor private germane
și franceze, apoi, prin ma-
nipulare, lărgirea cercului
creditorilor prin angajarea
altor națiuni europene, în
afară de Germania și
Franța. Această politică de
amplificare a datoriei, pen-
tru a evita ștergerea datoriei
initiale (write off) a constituit
politica „extend and pre-
tend” (extinde și pretinde).

Syriza a câștigat
alegerile promițănd poporu-
lui grec stoparea politicii
„extend and pretend” și aus-

teritatea forțată de creditori,
în ciuda rezultatelor eco-
nomice dezastroase și a
tragediei umane la care
poporul grec a fost supus.

La negocierile din 11
Februarie, Syriza a propus
un plan în trei puncte de
ieșire din criză: reforme de
ameliorare a eficienței, com-
baterea corupției și evaziu-
nii fiscale, stoparea
extracției rentiere a oli-
garhiei grecești,
raționalizarea și restruc-
turarea datoriei, care să
permită un surplus bugetar
pentru plata creditorilor. Eu-
rogrupul, sub presiunea
ministrului german Wolf-
gang Schauble, a respins
planul Syriza, deoarece
însemna ca băncile occi-
dentale să se plăteasca sin-
gure, în contul datoriei,

sechestrând 50 de miliarde
de euro, pe care oligarhia
grecească le-a (practic,
scos de la taxe) și le-a as-
cuns în Occident, conform
listei Lagarde, pe care FMI
a trimis-o guvernului grec.
Însemna ca oligarhia să su-
porte o parte a plății datoriei
guvernului grec, ceea ce ar
fi fost total inaceptabil oli-
garhiei bancar-corporatistă
occidentală, în concepția
căreia numai populația
(labor) și domeniul public
trebuie jefuit pentru plata
datoriei.

Varoufakis a re-
cunoscut că a fost
amenințat de către șeful Eu-
rogrup, Dijsselbloem, că
dacă Syriza încearcă să
renegocieze MoU (un com-
pendiu de măsuri de jaf or-
ganizat al domeniului public
grecesc, conceput de
corporațiile occidentale din
toate domeniile economiei),
memorandum semnat de
guvernul grec, anterior,
atunci, BCE va stopa
finanțarea băncilor grecești
și, astfel, se va prăbuși
economia Greciei în timpul
guvernării Syriza.

La întâlnirea care a
urmat, Varoufakis a încercat

să renegocieze diktatul
MoU, iar ministrul francez
Sapin a încercat să inițieze
negocierea, deoarece
poporul grec a mandatat
reprezentanții Syriza să
renegocieze puncte
esențiale din MoU și re-
structurarea datoriei.
Schauble a replicat, într-un
spirit amintind de regimurile
totalitare că: „Elections can-
not be allowed to change
anything”! Halal democrație,
în viziunea tehnocraților oli-
garhiei! Încă de după, victo-
ria Syrizei în alegeri, BCE a
început să reducă
lichiditățile către băncile
grecești, eliberând sume în
regim și dobândă „de
urgență”.

La negocieri, planul
guvernului grec a fost
respins, nicio negociere cu

rezultat final, despre fon-
durile de pensii, ranforsarea
colectării taxelor, combat-
erea corupței în justiție, ne-
gocierea VAT, relațiile de
muncă, planul de privati-
zare, influența corporațiilor
etc. etc. Nu se ajungea la un
consens, pe un subiect, ci
se trecea la alt subiect fără
să existe un rezultat palpa-
bil, plastic vorbind,
„învărtirea în jurul cozii”.
Desi FMI, mai ales după
publicare studiului care re-
comanda reducerea datoriei
pentru ca reeșalonarea da-
toriei să fie sustenabilă,
acest punct a fost ne-nego-
ciabil pentru Eurogrup.
Deși, Comisia Europeană a
fost înțelegătoare, mai ales
cu problemele sociale, din
nou, Eurogrupul s-a opus
discuțiilor. Tehnica de ne-
gociere, de fapt, urmărea
umilirea reprezentanților
Syriza, forțarea acestora să
demisioneze și să capit-
uleze diktatului Eurogrupu-
lui.

Negocierea a aratat
că, de fapt, creditorii decla-
rau, pe de o parte, că
doresc să-și recupereze
banii și să reformeze Gre-
cia, dar, în fapt, nu urmărea

decăt să îngenuncheze
Syriza prin santaj, pentru a
oferi un exemplu forțelor
politice europene de stânga
sau naționaliste care
încearcă să se
împotirivească oligarhiei oc-
cidentale bancar-
corporatistă. BCE a fost
aceea care a folosit forța de
sugrumare fluxului eco-
nomic, pentru a impune ca-
pitularea guvernului grec.

Ultima încercare a
lui Varoufakis de a folosi
buna relație cu Franta a fost
stopată de către unul dintre
membrii Comisiei Europene
care a declarat că: „The
Commission must defer to
the Eurogroup’s president”.
Cu alte cuvinte, Eurogrupul
ministrilor de finanțe care, în
tratatul de la Lisabona nu
are niciun statut, nu are reg-

uli de funcționare fiind con-
vocat și lucrând în secret,
un grup care se poate
opune pozițiilor guvernelor
lor, este, de facto,
conducătorul politicii finan-
ciare europene, deși, nu
este un organism ales, ci
doar un teatru de păpuși în
mâinile oligarhiei occiden-
tale.

Răspunsul pe care l-
a primit Varoufakis, de la
membrii francezi ai Comisiei
Europene a fost: „France is
not what it used to be”!? Cu
alte cuvinte, Germania are
ultimul cuvânt, iar
tehnocratul ministru de
finanțe, domnul Schauble,
este diktatorul absolut, chiar
dacă intră în dezacord,
câteodată, cu Cancelarul
Germaniei, doamna Merkel.
Această atitudine a min-
istrului german, poate fi una
din explicațiile, pentru care
franțuzoaica Madame La-
garde, șefa FMI,
condiționează aprobarea
acordului cu Grecia, numai
după, reducerea parțială a
datoriei inițiale. Corupția
este pe față, domnul
Schauble are interese finan-
ciare la o banca germană,
care va profita de privati-

zarea celor 50 de miliarde
din domeniul public al Gre-
ciei, pe care domnul min-
istru și BCE le-au impus prin
diktat Greciei.

În concluzie, nu este
nicio îndoială că Uniunea
Europeană este creația oli-
garhiei bancar-corporatiste
occidentale și este condusă
autocratic prin diktat, de
către Eurogrupul
tehnocraților miniștrii de
finanțe. Singura politică pe
care o cunosc este: forțarea
îndatorării națiunilor eu-
ropene prin aplicare arti-
colului 123 din tratatul de la
Lisabona, care obligă gu-
vernele să se împrumute de
la sistemul bancar privat și
piața bondurilor, ambele în
mâna oligarhiei.

Același articol se
regăsește în legea BNR, M.
Isărescu executând politica
monetară a cabalei BIS, a
băncilor, așa-zis naționale,
sub controlul absolut al oli-
garhiei. Modul mafiot prin
care legea BNR a fost
adoptată și lipsa totală de
control asupra politicii mon-
etare a Parlamentului a
avut, și are, drept
consecință îndatorarea Ro-
maniei la FMI.

În timpul comunis-
mului nu au existat bănci
comerciale occidentale de
la care guvernul Romaniei
să se împrumute, dez-
voltarea industrială s-a
bazat pe creditul BN. Cum
se face că, acum, dez-
voltarea trebuie neapărat să
se facă cu capital extern, cu
dobândă? Mai mult, domnu-
lui Isărescu și clicii de la
Bilderberg nu le ajunge con-
trolul asupra politicii mon-
etare, dumnealui dorește și
controlul politicii fiscale
care, prin Constitutie,
aparține executivului.

Dacă la alegerile din
2016, nu vom avea un par-
tid naționalist în Parlament,
care să se opună transferu-
lui suveranității naționale
tehnocraților tip Eurogrup,
care reprezintă oligarhia
occidentală, soarta nației
române se va afla în grea
cumpănă, ne vom trezi
sclavi în țara strămoșilor
noștri!

●
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Cezar 

Adonis Mihalache

DDe n-ar fi „de porc”,
pesemne nici nu s-ar mai
povesti! Din păcate, însă, nu
s-a inventat încă „orteza”
neuronală… Un sprijin la
tinerețe pentru beteșugul de
minte senilizată. Senilizată
precoce, singurul lucru pre-
coce la unii. Desigur, ar fi și
„de porc” să-i recomandăm
lui Victoraș un suspensor de
minte. Dar, așa cum el ne
recomanda să mâncăm
carne de vită pentru a ex-
porta porcii în China, tot așa
nu putem să nu-i
recomandăm și noi să
revadă, împreună cu
medicul turc, dacă a fost op-
erat unde trebuia! Pentru
că, la el nu e vorba doar de
faptul că unde-i nu-i cap vai
de picioare, ci și invers.

Dar iată că s-a în-
tors… Totuși, s-a (mai) în-
tors! Nu i-a priit însă
concediul pentru că a de-
venit și mai pocit la vorbă,
acel „e de porc”, azvârlit
public, depășind și ceea ce
păruse mai agârț apogeul
aroganței sale, atins într-un
moment de defulare în
preajma fătucilor de televiz-
iune.

De fapt s-a întors
doar pentru că are unde! Nu
că i-ar păsa de noi. Și pen-
tru a ne anunța că mai

rămâne. „Un pic”… Până în
decembrie 2016, căci lui, un
an și jumătate de huzur, pe
deasupra și pe leafa
umflată, pare într-adevăr un
pic. Pare „un pic” la câte
concedii mai poate inventa.
Și rămâne să vedem ce
beteșug mai găsește pentru
extensiile medicale.

Pare un pic și pentru
numărul de croaziere pe
care le-ar poate lua în cal-

cul. Dar, mai ales, pare „un
pic” pentru numărul de
plimbări ca șef al guvernu-
lui.

Căci așa repede
trece vremea șefiei la vârsta
lui! Și nu mai acum nu se
trezește fără serviciu! De
fapt, se va trezi tocmai
obligat să-și găsească de
lucru! Deși între noi fie
vorba, îi recomandăm
ativitățile profesional-
ocupaționale de la atelierul
mentorului său, Ex-Pre-

mierul N0049. Pe colț, la
Jilava, la Școala Politică
multianuală a PSD-ului.

S-a întors dară și a
făcut ceea ce l-a învățat
broșura Artei politice. Să
atace primul pentru a nu fi
luat la întrebări.

Și nu ne pasă că a
găsit el bilete la Maiami mai
ieftine decât la Mamaia
(deși, și mai ieftin, le găsea
la DNA – transportul asigu-

rat!)… Nu ne interesează
nici faptul că, pentru el, o
croazieră în Caraibe e mai
ieftină decât o plimbare cu
salteaua, tot la Mamaia.

Dar să trăznești ire-
sponsabilitatea unei presu-
puse supravegheri la care
s-a dedat o „agenție”, știe el
care, dar nu spune!, pentru
a-l urmări cum se distrează
la bordul unui pachebot, e
deja prea mult. În primul
rând pentru că se vede mai
important decât l-ar vedea și

propria mamă. Care, ca
orice mamă, își laudă
zburătoarea, fie și căzută
din cuib drept într-un
boschet parizian. Dar cel
mai important pentru că
lansează ideea incapacității
serviciilor noastre de a-i fi
asigurat protecția în fața
agenturii unchiului Sam.

Câți dau acum prin
„serviciile” românești note
explicative, inutile, din

cauza unui premier mito-
man, iarăși nu mai
contează. Dar imaginea
unor servicii care nu au
putut asigura protecția unui
premier și a consoartei sale,
europarlamentar, se cam
face pulbere. Și, cel mai
probabil, pe nedrept.

De ce a trebuit să
detoneze Ponta ideea unei
agenții (americane) care l-a
supravegheat? Pentru că
așa trăiește el: într-o
minciună continuă, la mar-

ginea scenaritei, scenarită
care prinde contur, dacă nu
într-o paranoia a
autoidolatroizării, cel puțin
într-una a narcisismului. Or,
dacă americanii au spionat-
o ei pe ditamai cancelarul
Merkel, păi să nu fie și
„Viorela” sub observație?
Mai ales că, într-o anumită
foaie de observație chiar ar
trebui să fie!

Și nu mare ar fi mi-
rarea să-l acuze pe „brutar”
că a plătit această
supraveghere! Că doar a
fost pozat pe un vapor, nu?!
Iar fotograf să fii fost chiar
micul Boc, dechizat în yan-
kee 007 (că e mic și trece
neobservat!) care tocmai se
răzbuna că și el a fost
cândva surprins de „agen-
turi” în fundul gol. Dar care
a fost mai elegant și nu l-a
lucrat totuși pe Victoraș cu o
poză în budigăi și șlapi…

Desigur, poate și
Victoraș are partea lui de
dreptate… Că dacă un
agent, fie el și reșapat ca
premier, travestit mai apoi în
turist, nu recunoaște o
lucrătură de agenție (fie și
de… turism!) atunci oare
cine?!

Dar fie și așa, între-
barea e ce să spionezi la
Ponta? Teza de doctorat?
Păi asta chiar ar fi „de porc”!

●
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Al. Stănciulescu

Bârda

ÎÎn ultimele zile am fost
cutremurați toți, aflând de
ticăloșiile petrecute în dome-
niul medical. Nici nu se uitase
bine scandalul analizelor fal-
sificate de anul trecut. Acum au
fost descoperiți medici
specialiști în tratarea canceru-
lui, care primeau sume
imense, cât și plata unor con-
cedii în străinătate, excursii,
pentru a prescrie bolnavilor an-
umite medicamente, iar aces-
tea erau… apă distilată!
„Medicamentele” respective
erau decontate de Casa de
Asigurări, adică din banii pub-
lici adunați de la contribuabili.
Erau implicate în această
megaescrocherie nu numai
medici, ci și fabricanți și difu-
zori de medicamente. Indivizii
aceștia nu făceau răul pe care-
l făceau de foame, fiindcă erau
printre cei mai bogați, ci, pur și
simplu, din plăcerea de-a
câștiga cât mai mult, indiferent
de mijloacele prin care
obțineau profitul. Puteau, oare,
să doarmă liniștiți, să mănânce
liniștiți, să-și privească în ochi
copiii, știind cum au câștigat
averea?

Cancerul este cea mai
cumplită boală a începutului
mileniului acesta. Dacă în mile-
niul trecut au secerat milioane
de vieți omenești ciuma,

holera, tuberculoza și altele, de
data aceasta un nou monstru
hămesit înghite fără saț mii și
mii de vieți omenești. Aș putea
spune, că aproape jumătate
dintre înmormântările la care
am participat în ultimul sfert de
veac au fost ale unor oameni
doborâți de cancer, în urma
unor suferințe cutremurătoare.
Trăim cu speranța că într-o
bună zi, - pe care o dorim cu
toții să fie cât mai apropiată -,
mințile luminate ale lumii vor
reuși să dea la lumină medica-
mentul miraculos, care să
pună capăt acestei cumplite
maladii. Ne rugăm pentru
aceasta lui Dumnezeu, așa
cum ne rugăm și pentru
alinarea suferințelor celor atinși
de boală. Este revoltător, însă,
când afli că tocmai cei care ar
trebui să ne pună la dispoziție
cele mai bune medicamente,
ne înșeală și ultima speranță!
Sperăm că instituțiile
îndreptățite își vor face datoria
și în cazul de față și sistemul
va fi curățit de asemenea
uscături!

Rare sunt familiile
care să nu fi avut un membru,
o rudă, un cunoscut, un
apropiat, care să nu se fi luptat
cu această boală și, până la
urmă, să fi căzut învins. Sunt
ani de luptă înverșunată, ani în
care se cheltuiesc sume
imense în disperare, ani de
suferință atât pentru cel bol-
nav, cât și pentru cei din jurul
lui. Orice informație este

culeasă cu înfiorare, orice
brumă de speranță este
valorificată la maximum.
Dragostea de viață se
manifestă în astfel de cazuri
mai mult decât oriunde în altă
parte. Pe lângă cheltuielile
efectuate cu prilejul trata-
mentelor oficiale, apar altele
pe alături. O adevărată fauna
de binevoitori și de cunoscători
te bombardează zilnic, pe
toate canalele, cu tot felul de
reclame, care te asigură că vei
obține însănătoșirea deplină și
cât mai grabnică, dacă vei
cumpăra cutare sau cutare
preparat. Oamenii loviți de
asemenea nenorociri sunt de
bună credință și își agață
nădejdea și de un fir de pai,
dar pentru aceasta dau sume
imense unor jnapani, escroci și
ticăloși fără conștiință.

Eu însumi am fost vic-
tima unor asemenea mârșăvii.
Tatăl meu fusese externat din
spital cu cancer la ficat.
Medicul precizase, că mai are
de trăit maximum două-trei
săptămâni. Doamne, ce clipe
au fost acelea! Îi spusesem di-
agnosticul și era conștient că
sfârșitul îi este foarte aproape.
Asculta ore în șir muzică
populară la televizor, plângea
în tăcere și se însingura tot mai
mult. Îi vorbeam, îl mângâiam,
îl încurajam, dar ne dădeam
seama că vorbele noastre nu
le aude, că e prea absorbit de
gândurile lui. La un moment
dar, emisiunea s-a întrerupt și

pe post s-a făcut reclamă pen-
tru un preparat miraculos,
care, așa cum se spunea, vin-
deca orice fel de cancer. Tatăl
meu a tresărit, a ridicat capul și
s-a uitat la mine, așa cum
niciodată nu se uitase. M-a
răscolit privirea lui până în
adâncul sufletului. Tatăl meu
era pe pat de moarte, se în-
trevedea o șansă, iar de mine
depindea dacă el avea să ben-
eficieze sau nu de ea. Cred că
dacă n-aș fi dat curs dorinței lui
exprimată prin acea privire, l-
aș fi avut pe conștiință toată
viața. „- Se poate, mă, tată, să
existe așa ceva? O mai fi vreo
speranță și pentru mine?” M-
am uitat la ceas. Era ora 11. I-
am spus: „- Tăticule, îți promit
că mâine dimineață vei începe
tratamentul cu acel medica-
ment. În cinci minute mă
pregătesc și plec la București.
La noapte mă întorc cu el.
Ochii tatălui meu au strălucit
de o bucurie mare, așa cum
nu-i mai văzusem niciodată.
Am găsit o mașină de ocazie
din Severin și la ora 18 intram
pe poarta de la adresa din
reclamă. Eram înarmat cu
analize, cu biletul de ieșire din
spital, crezând că medicamen-
tul mi se va da după o analiză
amănunțită a documentelor.
Aș! O fetișcană a motivat că „-
Domnul doctor e plecat, dar m-
a lăsat pe mine să dau medica-
mentul!” Mi-a dat niște sticle,
niște borcănele și o carte a
„domnului doctor”. Totul a co-

stat patru milioane și jumătate.
Am fugit la gară și am luat
primul tren spre Severin. Când
se vărsau zorii, intram în cam-
era în care zăcea tăticu.
Doamne, ce bucurie!

A început „tratamen-
tul”, dar nu l-a putut suporta
decât o zi! Unele preparate
puțeau a urină. Într-un borcan
era humă(pământ galben). Am
început să citesc cartea, în
care se prezentau efectele
miraculoase ale preparatelor
procurate de mine. După
primele pagini mi-am dat
seama că cel ce scrisese era
un semianalfabet.
Deznădejdea în care a căzut
tatăl meu a fost mai mare
decât cea dintâi. Mai văd și azi,
după mai bine de zece ani de
la pățania de mai sus că „doc-
torul” continuă să facă reclamă
miraculosului său preparat. Mă
întreb, în ce țară trăim, dacă un
individ de genul acesta își face
de cap și înșeală buna credință
și ultima speranță a atâtor oa-
meni? Chiar nu se pot sesiza
autoritățile?

Numai când vezi
atâtea ticăloșii și atâția ticăloși
mișunând în jur îți poți da
seama ce prăpăstii morale
sunt în lume, îți dai seama că
pentru mulți omul este tot lup
pentru om, în loc să fie frate,
așa cum ne-a învățat Mântu-
itorul.
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