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„Când faci dragoste, 

moartea îşi ia tălpăşiţa.” 

- Marin Preda

Informație, opinie și atitudine publicistică

Cele trei minute ale „no man’s land” -ului…Cele trei minute ale „no man’s land” -ului…

Cezar Adonis
Mihalache

CCozile de topor, lașii
și proștii… Sunt trei piloni ai
agresiunii anti-românești
prin mâna noastră mioritică.
Pentru că, într-o tristă 
realitate, mare parte 
din agresiunea împotriva
românismului se face prin…
români. Și nu de la nivelul
omului de rând, cel care, fie
și din tribună, ca spectator
minoritar în propria-i țară, se

revoltă și își reclamă dreptul
la respect, ci prin feluriții
„vlădici”. Feluriții agramați
de prin ministere care taie
din curriculele școlare
bazele didactice și istori-
ografice ale poporului
român. Ori trădătorii care
înlătură efigiile românismu-
lui pentru a face loc unor
chipuri de lut ce ne vor de-
vora curând și identitatea
dacă nu le vom sparge sub
pumnul revoltei. Și, deloc de
ignorat, este și numeroasa
prostime bugetofagă care,
pentru liniștea zilei de
mâine, tace și iscăleste
tâmp decizii ce ne zdrobesc
destinul.

Pentru că, oricât și
oriunde ar încerca scelerații
din secuime să-și afișeze,
nu simbolurile „lor”, ci
mesajele anti-românești, ori
să intoneze imnul cârpei
secuiești, dacă ar fi dați cu
capul de perete, izgoniți de
pe teren în cazul meciurilor,
măcar până își grohăie
„imnul” prin pubele, acolo
unde le este locul, eliminați
din competiții dacă persistă
în afișarea unor asemenea
acțiuni de sfidare a
majorității, sancționați sub
culpa instigării la ne-
supunere civică și chiar
violență (ori numai români
sunt a priori vinovați de
orice?), autoritățile, dacă și-
ar face datoria, dacă ar veg-

hea și nu s-ar face părtașe
unor mizerii, doar pentru că
acestea sunt susceptibile a
fi, pentru unii, „political co-
rrect”, iar pentru alții „de
nivel prea înalt” pentru a-și
băga carecumva nasul, nu
am ajunge la asemenea
situații!

Un strop de hotărâre
dinspre autoritățile Statului
Român. Și un gram de curaj
din partea reprezentanților
statului pentru a-și asuma
locul și condiția de care,
alminteri, se folosesc din

plin. Doar de atât ar fi
nevoie!

Din păcate, inclusiv
un for sportiv, Federația
Română de Baschet, s-a
dedat la a juca o carte anti-
românească. Pentru că, a
nu lua act de șovinismul
unei echipe la adresa
noastră, a ignora lipsa voită
de fairplay din partea „gro-
filor” (și „groafelor” din
cadrul echipei feminine de
baschet „Sepsi SIC”,
jucătoare ce ar fi putut
dovedi că sunt niște gingașe
garoafe dacă își respectau
adversarele și întrerupeu
ele meciul în momentul în
care cei 1500 de spectatori
au început să înjure fetele
de la Universitatea Cluj!) ori
a permite continuarea unei
meci într-o atmosferă de in-
jurii la adresa, nu doar a
jucătoarelor noastre, ci a
țării întregi, denotă ori
prostie, ori lașitate, ori chiar
trădarea unor minime
repere de indentitate
națională…

Am fi spus lașitate și
prostie, ori „lașitate din
prostie” (și mai nimerit, pen-
tru că mulți români se fac
mesageri ai anti-românis-
mului din pură neghiobie!)
dacă lucrurile s-ar fi rezumat
la starea de fapt de pe
teren. Dar, faptul că nici un
oficial al FRB nu a avut cu-
rajul să întrerupă meciul

până la oprirea așa-zișilor
suporteri maghiari din
fluierat și înjurat denotă o
tristă similitudine cu alte
acțiuni din spațiul public,
revendicat cu înalte aere de
către structurile oficiale, dar
lăsat pradă liberă în cazul
agresiunilor anti-românești.

Să transmiți însă, în
numele Federației Române,
un comunicat oficial în care
să justifici și să legalizezi
comportamentul anti-româ-
nesc al echipei secuiești
„Sepsi Sic”, echipa grofilor
Antal Arpad și Tamas San-
dor, și al galeriei acesteia,
față de echipa românească,
prin formatul „ceremonialu-
lui de prezentare a
echipelor” arată a vânzare
de țară, nu a prostie… Căci,
de oarece neghiobie pot fi
acuzați, eventual, doar cei
dau crezare unor astfel de
comunicate! Mai ales că
Federația a oficializat prac-
tic, sub pretextul ceremoni-
alului de prezentare a
echipelor, trei minute de
anti-românism. Un anti-
românism în care acum am
fost înjurați și huiduiți, iar
mâine probabil vom fi
scuipați și alungați…

Trei minute pe care
Federația le consideră un
„teritoriu al nimănui”. Un
spațiu de timp în care, după
intonarea Imnului Național,
o echipă, sub pretextul
încălzirii de trei minute,
poate face orice! Astăzi, să
dea gir suporterilor în in-
tonarea „imnului” secuiesc
pe post de imn al galeriei (!),
permițând suporterilor să
continue cu o tiradă de in-
jurii, mâine poate să dea
glas unor îndemnuri la agre-
siune împotriva românilor.

P.S.:

Un bosniac, antrenorul
Dragan Pericevici, s-a dovedit
un adevărat protector al
românismului, din respect pen-
tru țara în care trăiește de 20
de ani trimițându-și
jucătoarele, după intonarea Im-
nului României, la încălzire,
pentru a nu da credit intonării
melodramei secuiești. Și-a
asumat înjurăturile și
huiduielile din tot timpul meciu-
lui, dar nu și-a plecat fruntea,
iar el ar fi avut scuza cea mai
bună, nu așa cum au făcut,
prin explicații tembele, oficialii
Federației (nu Române, ci Anti-
românești) de Baschet!

●

Ne va fi bine; e an electoral!Ne va fi bine; e an electoral!

Matei
Mircioane

CCa de fiecare dată,
românii au început bine noul
an. Cu paranghelii, mâncare,
lăutari și mahmureală tratată
cu zeamă de varză acră ori
cu o ciorbă de potroace. În
doar o săptămână, unii au
ocazia să o facă lată de trei

ori: la Revelion, de Sfântul
Vasile și Sfântul Ioan. Să o ia
de la început, cu aceeași
bună-dispoziție cică, să le
meargă bine tot anul. Alții o
țin doar în petreceri.

În 2016 s-ar putea să
fie chiar așa. Oricum, un pic
mai bine decât în anii trecuți.
E un an electoral, cu alegeri
locale în primăvară, și parla-
mentare în toamnă. Ne vom
alege primarii, consilierii, șefii
de județe. 

Chiar dacă nu mai
este ca în vremurile în care
candidații umblau cu lăutarii
după ei și întindeau mesele
festive pe unde se nimerea,
alegătorul român tot mai
visează la o sticlă cu ulei, un
kil de zahăr, o pungă de
făină albă sau de orez, o
găleată colorată sau dacă
nu, măcar la o brichetă, un
pix sau un calendar de buzu-
nar cu poza candidatului ce
le cere votul. 

Așa a fost învățat și
este greu să accepte că o
campanie electorală se
poate desfășura după mod-
elul celor din Anglia, Germa-
nia și America. Nu de alta,
dar ce campanie e aia în
care, printre minciunile
candidaților, nu i se oferă și
lui un mic, o bere, un
cârnăcior cu muștar sau
măcar o frunză de salată
verde, să simtă că e
sărbătoare?

Vi se pare că elec-
toratul se vinde pe nimic?
Poate că aveți dreptate,
însă, de când se știe,
românul simplu s-a mulțumit
mereu cu puțin. Spre exem-

plu, în noaptea dintre ani,
cele mai frecvente urări care
se fac nu sunt cele legate de
mașini scumpe, construcția
unei vile sau excursii în
stațiuni exotice, ci de
sănătate, bani și de locul de
muncă. Traiul de zi cu zi nu îi
permite să vadă și dincolo de
condiția la care este con-
damnat. Când vorbesc de-
spre sănătate, oamenii se

gândesc cu groază la banii
pe care îi dau la medici, dar
și la faptul că trebuie să vină
cu pansamente și medica-
mente de acasă, iar când
invocă banii, nu se referă la
sume exorbitante, ci la pro-
centele cu care să le crească
pensiile ori salariile de buge-
tar. Anul acesta oamenii
speră la mai mult, că doar de
asta e an electoral.

În felul acesta, grosul
electoratului se amăgește că
va fi mai bine, mai cu seamă
că Cioloș conduce un guvern
alcătuit din tehnocrați și nu
din politicieni. Că așa li s-a
spus: ăștia gândesc ca niște
specialiști și nu ca activiștii
de partid care ne cer să-i
votăm. Iar concluzia oricărui
om cu scaun la cap e că
tehnocrații dețin formula
binelui pe care îl tot
așteptăm de peste un sfert
de secol.

De aici și marea
dilemă: dacă tot ne va fi bine
cu acești tehnocrați, de ce
este nevoie în vară să votăm
politicieni corupți. Doar ca 
să aflăm cât sunt penali? 

●



Firea românilor 3

O Naţiune în două state separate...O Naţiune în două state separate...

Galina
Martea

UUn zid, un perete de
beton mare şi înalt
despărţea un neam, un
popor, o naţiune. Un zid
care după câteva decenii de
ani de rezistenţă şi prezenţă
în viaţa unui popor a fost de-
molat prin ironia sorţii, prin
destinul istoriei. La căderea
zidului (Zidul Berlinului sau
Cortina de Fier) au con-
tribuit mulţi factori, însă fac-
torul cel mai important al
acestuia au fost prezenţa
teoriilor şi reformelor ale lui
M.Gorbaciov prin aşa-nu-
mita „Perestroica” şi,
totodată, prin comporta-
mentul echilibrat şi paşnic al
Uniunii Sovietice, condusă
în acea perioadă de acelaşi
M.Gorbaciov (distins cu
Premiul Nobel pentru Pace,
1990). Totodată, destinul şi
acţiunile „Perestroicii” au re-
format şi au reuşit să
schimbe o lume întreagă, o
Europă, un sistem comu-
nist, o Uniune Sovietică.

Schimbările şi re-
formele istorice ale omenirii,
care se produc şi au loc în
viaţa tuturor ţărilor şi statelor
de pe mapamond,
reprezintă o realitate şi un
adevăr care, la rândul lor,
sunt într-o permanentă
mişcare şi evoluţie atât prin
destinul ființei umane, cât şi
prin destinul istoriei oricărei
naţiuni.

Reformele, ce au loc
şi se produc într-o societate
sau într-un stat, toate, la
rândul lor, îşi fac prezenţa
prin viaţa omului, parte din
societatea sau statul re-
spectiv. Societatea, formă
de existenţă socială pentru
fiinţa umană, este terenul în
care au loc acele reforme şi
schimbări de ordin social,
cultural, politic şi economic.
Prin această formă a
existenţei sale, societatea
este un spaţiu prin care
omul reuşeşte să se afirme,
să-şi producă şi să-şi
reproducă existenţa, să-şi
satisfacă propriile necesităţi
şi dorinţe, caracteristice pro-
ceselor ce decurg între viaţă
– om – societate. Ţinând
cont de aceste afirmaţii,
atunci omul (societatea)
urmează a fi stăpân în pro-
pria viaţă şi propriul destin
pe care trebuie să-l trăiască
prin trecut, prezent şi viitor.

Un zid de beton
între două state cu acelaşi
grai, dar cu destine diferite
pe parcursul dezvoltării fac-
torului uman şi a acţiunilor
istorice ale timpului. Două
state cu acelaşi nume, sep-
arate de o construcţie,
creată de un sistem sovietic
invaziv şi abuziv, care, în
timp, a afectat milioane de

vieţi omeneşti atât spiritual,
cât şi moral. În cele din
urmă, prin marea dorinţă,
aceste state prin cultura şi
mentalitatea lor au reuşit să
se reunească, iar acel zid
de beton al vremurilor şi-a
pierdut valoarea, fiind de-
molat şi trecut în pagina is-
toriei. În timp, Germania
reunită a reuşit să-şi re-
formeze structura, forma, şi
conţinutul societăţii, având
la bază o limbă, un grai, o
cultură. Aceste valori de o
importanţă inegalabilă au
reunit în timp un popor, o
naţiune... Un exemplu re-
marcabil...

O situaţie, poate
identică, este, a fost şi mai
rămâne, cu regret, încă în
Sud-Estul Europei. Un fac-
tor regăsit în aceleaşi valori
ale omului, având la bază o
limbă de comunicare, o
tradiţie, o cultură, o naţiune.
O situaţie, poate neidentică,
doar prin neexistenţa acelui
zid de beton. Dar, după
părerea mea, cred, ar fi fost
mai bine cazul să fie acelaşi
perete de beton pentru ca
„azi” sau „ieri” putându-l de-
mola şi păstra doar în am-
intiri şi pagini ale istoriei.

Două ţări, care încă
mai sunt la o răscruce de a-
şi decide soarta reunirii.
Anul 1918, 27 martie, unirea
Republicii Democrate
Moldoveneşti cu Regatul
României – 02 august 1940;
cu excepţia, iunie 1941
(stare de razboi mondial) –
martie 1944. Ulterior,
acelaşi sistem sovietic
abuziv, creatorul zidului
între Germania de Est şi
Germania de Vest, a con-
struit acelaşi perete de
beton, la figurat, între
România şi Basarabia, dar
cu o conotaţie mai dură şi
mai rezistentă în timp. Sis-
temul sovietic a reuşit să
dezbine şi să despartă un
popor, o naţiune cu aceeaşi
limbă, cu aceeaşi cultură şi
tradiţii. Pe parcursul câtorva
decenii naţiunea română
divizată continuă să-şi
trăiască viaţa. În timp,
schimbările şi modificările
ce au avut loc în cadrul Eu-
ropei după anii 1989 şi-au
spus cuvântul şi s-au reflec-
tat şi în cadrul R. Moldova,

ca rezultat, obţinerea
independenţei din 27 au-
gust 1991 şi recunoscută ca
stat-membru al ONU. Acest
eveniment istoric   a pus
capăt unui regim şi unui sis-
tem politic totalitar, dar nu a
soluţionat în deplină măsură
problema ce ţine de identi-
tatea poporului român. În
cazul dat, teoriile „Pere-
stroicii” nu şi-au făcut efec-
tul şi nu au funcţionat până
la sfârşit, precum în cazul
Germaniei. R.Moldova, prin
formele sale de guvernare,
cu conţinutul şi comporta-
mentul factorului uman este
un model mai dificil şi cu

mult mai complex al
desideratului. Omul, factorul
uman al societăţii, parte
componentă a R.Moldova,
este dezechilibrat şi nu
cunoaşte esenţa valorii
adevărate prin care se
regăseşte. Populaţia ţării,
cât şi însuşi statul, este
influenţată în mod direct şi
indirect de mulţi factori in-
terni şi externi (dinspre
răsărit), care dezorientează
şi împiedică luarea deciziilor
de reîntregire a neamului
românesc. Aceşti curenţi
străini prin gândire şi ideolo-
gie afectează o mare parte
a populaţiei băstinaşe, 
cât şi pe unii oameni 
de ştiinţă/intelectuali, care
argumentează contrariul
adevărului istoric...

Un factor destul de
evident, care mai împiedică
în luarea deciziilor pentru o
eventuală reunire cu Româ-
nia, se frofilează prin faptul
că R. Moldova este o ţară
peste măsură de rusificată
(limba rusă, fiind limba de
comunicare interetnică atât
pentru minorităţile naţionale
de etnie ucraineană, rusă,
găgăuză, bulgară, alţii, cât
şi pentru o mare parte din
băştinaşii consideraţi
moldoveni; doar 16,5 la
sutădin locuitorii statului au
declarat că limba română
este limba lor maternă).
Totodată, prin nivelul culturii
şi al mentalităţii omului, care
s-a format pe parcursul
deceniilor, luarea deciziilor
şi realizarea în practică a
evenimentului istoric de re-
unire, cred, că mai rămâne
o problemă de viitor.

Urmează să mai curgă ceva
din timp, urmează ca fac-
torul uman-poporul să
mediteze şi să decidă cu lu-
ciditate, urmează să
mediteze şi să decidă, în
acelaşi rând, şi clasa
politică, şi toţi acei ce
guvernează ţara, reformând
în timp structura şi
conţinutul mentalităţii. În
această ordine de idei, la
cele susmenţionate, aş
completa că, conform
datelor statistice elaborate
prin recensământul din
2004, se consideră „vor-
bitori de limbă română
declaraţi etnici Români”
doar două procente din
populaţia ţării, astfel consid-
erându-se ca minoritate
naţională în propriul stat
(„Recensământul populaţiei.
Caracteristici demografice,
naţionale, lingvistice, cultur-
ale”. (ZIP). Biroul Naţional
de Statistică, Chişinău), iar
conform Constituţiei, arti-
colul 13, limba de stat se
numeşte „moldovenească”.
Cu regret, dar aceasta este
o realitate.

R. Moldova, fiind o
ţară destul de slab
dezvoltată economic şi
săracă social (ultimul loc în
clasamentul european şi
printre ultimele locuri clasa-
ment mondial), declinul
luându-şi startul din anii
1990, totodată, are o multi-
tudine de probleme de ordin
social, politic, financiar care
afectează imaginea ţării atât
în plan naţional, cât şi mon-
dial, inclusiv, cu multe da-
torii interne şi externe, etc.
Toate acestea sunt o povară
pentru societate, o povară
enormă pentru popor. Pe
lângă problemele de ordin
economic şi social, ţara mai
are de soluţionat şi conflic-
tul politic cu Republica
Moldovenească Nistreană
(parte din R.Moldova),
declanşat odată cu procla-
marea independenţei din 27
august 1991. Acest conflict,
care durează de mulţi ani,
urmează a fi soluţionat prin
negocieri paşnice cu factorii
de decizie interni şi externi,
cu implicarea la masa trata-
tivelor atât a Uniunii Eu-
ropene, atât a organismelor
internaţionale competente
în domeniu, cât şi a Rusiei,
care este implicată în acest
conflict. Prin soluționarea
acestuia, unde ar urma să
fie respectate drepturile
omului, cât şi integritatea
statului, totodată, sperăm că
vor fi soluţionate şi restul
problemelor ce ţin de identi-
tatea poporului şi a naţiunii.
Aici, ar fi cazul de menţionat
că în cadrul celei de a 19-a
reuniune anuală a OSCE
din 6-10 iulie 2010, la OSLO
(cu participarea a 56 ţări, in-
clusiv R. Moldova, Italia,

Germania, Franţa, Româ-
nia, Turcia, Rusia, etc.,), au
fost abordate şi problemele
R. Moldova, precum „Crima
organizată şi corupţia” şi
„conflictul transnistrean”. Tot
aici, dna Walburga Habs-
burg Douglas, raportor pen-
tru Moldova, a accentuat
faptul că: „Criza pe care o
parcurge R.Moldova nu
este una politică, ci una
constituţională. Pe de altă
parte, concluzia este că
avem prieteni şi duşmani în
toată lumea, dar cel mai
mare duşman al nostru este
neunirea noastră.” (Iurie
Colesnic. „Moldova a obt-
inut o mare victorie la
OSCE”, Timpul.md, Accesat
14.07.2010, ora 05:29. Un
lucru este cert, că atât
România, cât şi o parte din 
populaţia R. Moldova
recunoaşte adevărul 
istoric al evenimentelor,
recunoaşte şi înţelege
esenţa lucrurilor prezente.

În cazul reunirii în-
tregului popor român, atunci
nici pentru România (dacă
să abordăm o realitate) nu
ar fi uşor de preluat în
componenţa sa un stat fali-
mentar la toate nivelele şi
treptele de existenţă
socială, cu datorii interne şi
externe de milioane de euro
şi dolari, nemaivorbind de o
altă valută. Însă, cu
siguranţă, atât România, cât
şi R. Moldova sunt
conştiente de acest lucru.
Dar, indiferent de toate
acestea, un lucru este cert,
că reîntregirea naţiunii tre-
buie să fie realizată în ter-
meni de adevăr şi
necesitate istorică pe care
nu o putem nega, necătând
la faptul care este bogăţia
sau sarăcia ambelor state
româneşti. Bogăţia şi val-
oarea unui stat și a unui
popor se recunoaşte prin
nivelul culturii și al identității
naționale, prin intelectul
uman, prin nivelul
mentalităţii, prin cuvântul
exprimat pentru o unică
dorinţă. Prin marea dorinţă,
cred, că se va reuşi în cele
din urmă, indiferent de criza
politică, economică și
socială destul de evidentă şi
prezentă în viaţa omului şi a
societăţii. Viaţa umană este
creată și se bazează pe sis-
temul de valori şi idealuri
sacre. Iar dacă aceste val-
ori/idealuri nu sunt respec-
tate în procesul existenţial,
atunci fiinţa umană – omul –
societatea devin victime ale
acestor idealuri și acestor
realităţi…

●



4 Tichia de politician

De ce e nevoie de un Partid al Diasporei...De ce e nevoie de un Partid al Diasporei...

Ionuț
Țene

NNu sunt de acord 
cu apelurile, din presa
internațională, a unui român
ce trăiește în Marea Bri-
tanie, care cere ca toți
conaționalii să scape cu
fuga din România. 

Dacă plecăm toți din
țară atunci din România ce
mai rămâne: terra deserta e
imposibil, mai degrabă s-ar
împărți țara între ruși, bul-
gari și unguri sau aici vor
veni refugiații musulmani.
Deci e vremea ca românii
din Diaspora să treacă la o
nouă fază istorică, de ma-
turizare politică, culturală și
economică. Nu mai este de
ajuns să se plângă în fața
ambasadelor României că
nu pot vota (acum au votul
prin corespondență) sau să
facă mitinguri pentru
căderea guvernelor de la
București pentru corupție și
incompetență, ci să se im-
plice activ pentru democrati-
zare și ridicarea țării, atât
economic, cât și social-cul-
tural.

Este vremea ca
românii din Diaspora, care
fac și desfac pe Facebook,
în presa internațională sau
pe stradă, guvernele de la
București să-și asume
obligațiile și drepturile de
cetățeni români, nu numai
să se plângă. Grupurile re-
sponsabile din lumea civică,
culturală, politică și
economică a românilor din
Diaspora trebuie să
interacționeze și să dea
mâna pentru înființarea unui
Partid al Diasporei care să-i
reprezinte pe cei cinci mil-

ioane de români plecați din
țară în Europa și America de
Nord. Un nou partid unit,
care să-i reprezinte pe cei
din A Treia Românie (Dias-
pora) e necesar pentru a se
impune prin parlamentarii
proprii și prin programul
politico-economic al

românilor din Diaspora. A
trecut vrema ca Diaspora să
fie reprezentată doar de
parlamentarii ai partidelor
clasice din țară PSD, PNL,
PNȚ sau PMP, care de fapt
acționează în beneficiul pro-
gramului politic intern al
românilor și forțelor politice
din Țara Mamă. Vremea
unor reprezentanți trecători
ai intereselor Bucureștiului
ca Brânză sau Tecu a cam
trecut, e timpul constituirii
unui Partid al Diasporei care
să-i cointereseze pe românii
din afara granițelor țării ca
să acționeze organizat con-
form programului politic pro-
priu pentru a își impune
voința, proiectele și intere-
sele în beneficiul națiunii.
Statistica nu minte. Ple-
carea românilor în Occident
nu a adus numai bani trimiși
în țară de diasporeni, ci și
pierderea unei forțe de
muncă calificată, care s-a

evaporat pentru piața
românească. Românii din
Diaspora nu trebuie să
privească doar la beneficiile
individuale, ci să reprezinte
și pe cele comunitare, ale
națiunii române, cu plata im-
pozitelor aferente.  Nu e de
ajuns doar să ceri, ci și să

oferi ceva țării. Acest lucru
se poate face numai prin
înființarea unui Partid al Di-
asporei, care să-i reprezinte
pe românii plecați, care nu
au uitat de țară.

Statistică prezintă o
situație sumbră pentru vi-
itorul economic al României.
Ponderea românilor cu
domiciliul în țară dar cu
reședința obișnuită în
străinătate a crescut, de la
circa cinci la sută în anul
2002 până la aproximativ
zece procente în prezent.
Datele INS arată un număr
de 1,06 milioane emigranți
în urmă cu 13 ani și 2,38
milioane emigranți români la
începutul lui 2015. Pragul
de două milioane a fost
depășit în 2009, în timp ce
populația rezidentă a
României a scăzut sub 20
de milioane în 2013. E clar
un cerc vicios: populația
scade pentru că economia

nu performează iar econo-
mia nu performează pentru
că populația scade. Din
2011 plecările au continuat
să crească lent. De la 95 la
sută cetățeni români în țară
și cinci procente în
străinătate (fără cei care au
plecat definitiv și și-au
schimbat domiciliul în țara în
care s-au dus) s-a ajuns la
mai puțin de 90 la sută
cetățeni români în țară și
ceva mai mult de zece la
sută în Diaspora. Paradoxal
s-a ajuns la creșterea PIB
pe locuitor în criză cu aprox-
imativ cinci la sută, nu prin
creșterea PIB real (aproape
același în 2014 ca și în
2008), ci datorită scăderii
numărului de rezidenți.

La actualul nivel de
impozitare și de colectare a
impozitelor, dacă am fi avut
locuri de muncă suficiente și
decente în țară, am fi
obținut la buget venituri nu
de 30 la sută din PIB, ci de
45 procente din PIB, adică
media UE. Cifrele oferite de
Comisia Naţională de
Prognoză în Programul de
Convergență 2015 – 2018,
prezentat in extenso pe site-
ul Ministerului Finanțelor,
arată că factorul uman a
fost de natură să diminueze
PIB potențial (cel care poate
fi obținut fără a produce
dezechilibre macroeconom-
ice) în anul 2014. Numărul
relativ redus al celor care
lucrează în țară va continua
să determine o contribuție
extrem de redusă a factoru-
lui muncă la creșterea
economică (estimarea este
de 12 la sută pentru anul
2018), fapt ce blochează
apropierea nivelului de trai
mediu în UE, conform anal-

izei celor de la cursdegu-
vernare.ro.

Deci plecarea
românilor din țară nu e o
soluție economică pe ter-
men lung pentru România,
ci dimpotrivă va duce la
prăbușirea PIB-ului datorită
lipsei forței de muncă. În
acest sens o corelare a in-
tereselor naționale dintre
guvernanții de la București
și noul Partid al Diasporei,
pe o platformă politică
rațională și congruentă, ar
putea crea noi oportunități
atât pentru românii plecați
care vor să investească în
țară și vor să se reîntoarcă
sau să se implice politic în
România, cât și pentru
românii care vor să rămână
în țările de adopție din Occi-
dent, dar care nu sunt în
prezent reprezentați în Par-
lamentul de la București și
nu vor să uite că sunt
români și vor să facă ceva
bun pentru țara lor natală.
Politica românească are
nevoie de o mai mare re-
sponsabilizare a românilor
din Diaspora față de Româ-
nia. În străinătate trăiesc și
muncesc români valoroși 
și implicați în viața
românească, de la Radu
Golban, Dan Tanasa la Dan
Luca și mulți alții, care se
pot uni pentru o idee: Par-
tidul Diasporei. Cel mai efi-
cient și credibil Partid al
Diasporei va fi cel care va
contribui prin acțiunile și
platforma program la
creșterea PIB-ului României
și la recunoașterea culturală
a națiunii române în lume. 

●

Stema României nu este albastră, domnule Președinte!Stema României nu este albastră, domnule Președinte!

Dan
Tănasă

ÎÎn data de 22 de-
cembrie Președintele Klaus
Iohannis anunța pe Face-
book (unde altundeva?!) că
Administrația prezidențială
are o nouă pagină de inter-
net. „Îmi doresc o
Administrație Prezidențială
funcțională și deschisă către
cetățeni, iar noul site are o
pagină dedicată unde îmi
puteți transmite mesajele
voastre. Vă invit pe noul
www.presidency.ro!”, trans-
mite șeful statului în decem-
brie.

Am vizitat și eu noua
pagină de internet a
Administrației Prezidențiale.
Îmi place. E modernă și
practică. Ce am remarcat
însă este dispariția drapelu-
lui național de pe această
pagină și Stema României
într-o singură culoare, al-

bastru. După cunoștința
mea, drapelul României și
stema României sunt sim-
boluri naționale a căror de-
scriere, compoziție și
coloristică sunt foarte clar
precizate în legi și în
Constituția României (aici și
aici).

Trebuia schimbată
vechea pagină de 
internet a Administrației
Prezidențiale? Cu siguranță
da. Arăta ridicol. Vechea
pagină de internet a
Administrației Prezidențiale

avea însă prezente sim-
bolurile României, drapelul
național și stema României.
Din păcate însă,
Președintele Klaus Iohannis
(sau poate cineva din antu-
rajul lui) a găsit de cuviință
să scoată drapelul național
de pe pagina oficială a

instituției, care poate fi
considerată un sediul virtual
al instituției. Nici la
secțiunea „Președinte” a
paginii de internet
Președintele Iohannis nu
găsește de cuviință să se

afișeze cu drapelul
României. Doar la
secțiunea în care este
prezentantă biografia lui
Klaus Iohannis apare într-o
fotografie, timid, și un drapel
al României, în plan se-
cund.

Prin comparație,
Președintele Poloniei, An-
drzej Duda, apare fo-
tografiat alături de drapelul
Poloniei chiar pe parima
pagină a paginii de internet
a instituției iar Stema
Poloniei este viu colorată.
La fel, pagina de internet a
Președintelui Ungariei, Áder
János, are Stema Ungariei
în culorile oficiale și un
careu în culorile drapelului
Ungariei (drapelul Ungariei
lipsește). Președintele Slo-
vaciei, Andrej Kiska,
manifestă și el respect față
de simbolurile naționale pe
pagina oficială a instituției.

Dacă Klaus Iohannis era

președintele unei corporații
private era fix problema lui
ce fotografii postează pe
pagina de internet și în ce
culori afișează sigla firmei.
Dar în acest caz vorbim de
simboluri naționale, de lege
și de respect. Stema
României nu este albastră
iar pagina de internet a
Administrației Prezidențiale
este sediul virtual al unei
instituții publice, motiv pen-
tru care nu cred că drapelul
României ar trebui să fie as-
cuns, ci arborat clar la
vedere.

Aș vrea să cred că
în acest caz este vorba de o
simplă eroare și că în urma
acestui mic articol cineva
din cadrul Administrației
Prezindențiale va înțelege
că în acest caz vorbim de
simboluri naționale și de
legi, nu de mofturi.

●



Ghimpele Națiunii

Distileria literaturii de eliberareDistileria literaturii de eliberare

Cezar 
Adonis Mihalache

CCum s-ar zice,
nedistinsa doamnă se află
deja la a doua distilare a
umorilor din puțul gândirii!
Prima dată, a dat cu zeama
de prună în foc, arătându-se
încăntată, ba chiar parte, a
unui proiect legislativ dis-
criminatoriu. Unul menit să
stabilească totalul de parte
femeiască la mia de posturi
de conducere din țară! 
Și nici un ong nu s-a arătat
deranjat că ministrul
(in)Justiției incita femeile din
politică la chestiuni de dis-
criminare a bărbaților (!),
căci, nu-i așa?!, „fundațiile”
nu o critică un guvern al…
ong-urilor. Mai ales când e
vorba de asociațiile ba-
balâcului oracol! Or, cum să
îndrăznească un plăpând
nonguvernamental să se ia
la trântă cu argații guverna-
mentali ai lui Soroș?!

Acum, distileria
Ralucăi Prună a mai vărsat
un țui de pufoaică peste
statul de drept! Chemată să
rezolve avalanșa de cărți de
penitenciar, inclusiv titlurile
de fermentare și obținere 
a „punch”-urilor, ce 
stranie coincidență!, minis-
tra (in)Justiției a decis, în
spiritul comisariatului în 
care s-a transformat câr-
muirea-prezervativ a Brux-
ellului, desființarea abuzivă
a unei norme parte a proce-
sului de reeducare. Astfel,

ministăreasa vrea să pună
definitiv penița scriitorilor de
celulă în toc. Să nu se
supere nici scriitorii de de-
bara, care s-au trezit din
fruntea uniunilor de breaslă,
că sunt depăsiți, normativ și
la normativ, de scriitori din
vecinătatea pereților reci. Și
care au pe deplin dreptate,
că autorii din pușcării au
timp și „scriu” rapid de la

zece volume în sus, nu țin
capodoperele la sertar ani
întregi, să „dospească”, așa
cum și-au scuzat scriitori
liberi opera „subțirică” (man-
uscrise nevăzute de nimeni
și pe care le-au ținut până s-
au dizolvat cu totul în scân-
dura sertarelor!), iar mai
apoi, după eliberarea pe
profit literar, foștii deținuți or
să-și ceară și drepturile de
statut, inclusiv pensiile vi-

agere de scriitori prolifici!
Treaba e că, în felul

injust al doamnei de la disti-
leria justiției, de a stinge
flacăra creației literare și
științifice, aceasta, în loc să
salte ibricele inspirației de
pe foc, să verifice „greu-
tatea” caiamacului din
recomandări și să
revizuiască recunoașterea
calității literar-științifice, a

deschis lada altor
nedreptăți.

Pentru că, dacă o
carte nu-și mare are rostul,
a priori, în procesul de reed-
ucare și recompensare,
atunci de ce ar fi mai potriv-
ite, ca număr echivalent de
zile reduse din pedeapsă,
scaunele și tapițeriile create
în atelierele din pușcării? Nu
este oare un mesaj prin
care munca intelectuală,

acolo unde ea a lăsat ceva
în urmă (aici ar trebui să se
concentreze comisiile de
verificare și atestare, nu de-
cizia unui ministru care nu a
scris poate nici măcar cât
au plagiat alții prin pușcării!)
este așezată la picioarelele
„muncitorimii” din peniten-
ciare?

Cine stabilește,
dară, că zece scaune sunt

mai bine făcute și mai utile
societății decât un raft de
cărți? Nu volume scrise de
agramații din pușcării, ci de
profesorii aflați și ei pe
acolo. Cine stabilește că un
șanț săpat de proletarul
pușcăriaș bate filele unei
anumite lucrări? Ori un
brevet de invenție sau un
tablou?

Desigur, epoca liter-
aturii eliberatoare trebuie

stopată din alte motive…
Pentru că ea a fost extinsă
și speculată pentru crema
infracționară contemporană.
Iar cine nu a acceptat să-și
expună furăciunile la jude-
cata sistemului, să își ia
partea de condamnare din
partea Justiției (condamnări
oricum simbolice raportat la
furăciunile făcute!) și să se
elibereze mai repede, căci
doar sistemul a vegheat
pentru ei, atunci merită să
zacă în temnițe!

Pentru ultimii benefi-
ciari ar mai fi însă în timp
până în februarie… Căci, de
la acel moment va începe
România noilor clici și
grupuri de interese, iar
închiderea ciclului elibera-
tor, pentru cei ce au furat
până mai ieri, va trebui să
devină istorie. Acum, garda
se schimbă, iar sistemul își
aduce proprii oameni… Ce
se va mai inventa peste alți
ani, pentru eliberarea celor
ce prezumăm a comite azi
infracțiuni (de grup politic,
tehnocratic și guvernamen-
tal) reprezintă doar o
chestiune de imaginație
nonficțională.
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Dr. Dâncu – un Sanda Marin a propagandei…Dr. Dâncu – un Sanda Marin a propagandei…

Radu
Golban

CCel mai căutat ter-
men pe google.ro 
după instalarea guvernu-
lui Cioloş-Iohannis, este
„tehnocraţie”. Termenul
sună a cratiţă semiautomată
cu lunetă, a robot de
bucătărie legat la internet în
care se prepară, după
reţete din Diaspora, un
ciolan mioritic cu varză
nemţească.

Românul de rând
salivează cu nostalgie, însă,
la reţetele din bucătăria
Sandei Marin. Cartea ei de
bucate apărută în 1936,
într-o perioadă în care
lăcomia politică şi
cleptocraţia au culminat la
scurt timp în instaurarea
unui regim autoritar sub
coroană carlistă, ne arată
că pofta după ciolan şi put-
ere s-au păstrat până în ac-
tuala şaormă românească.

Dar ce gusturi au
românii după douăzeci şi
şase de ani de la revoluţie?
Dacă dragostea se face,
astăzi, la distanţă, merge şi

la reţete politice. Bine
însămânţate, după
recomandările prestigiosului
Institut Român pentru Eval-
uare şi Strategie, al domnu-
lui Vasile Dâncu. Civilizat şi
fără miros de cratiţe arse şi
riscul de a patina pe propria
dâră uleioasă, institutul vol-
untar al statului abureşte
românii cu mirosuri exotice.
Dacă blidul omului de rând

a rămas gol după ce a fost
înşelat de cel puţin două
generaţii în aşteptări, atunci
trebuie să-i formăm alt gust.

Şi iată cum, dintr-o
discuţie telefonică în cadrul
sondajului care începe de-

spre o sărmăluţă, omul
devine vegetarian convins.
Pofta se pune în cui, iar
neo-bucătarul neamului se
pune ministru. Şi începe
meniul. Din prea puţine in-
grediente care să sature o
populaţie pauperizată,
răspunsul la „alo, aici IRES,
vox Dâncu, vrei o chiftea?”
este un simplu „nu, pentru
că suntem săraci, dar veseli

şi dornici de legume”. Vidul
se transformă în curent, toc-
mai pentru a domoli poftele
fireşti ale neamului, de care
elita politică nu are cum să
se păzească decât prin ma-
nipularea celor mai ele-

mentare şi fireşti aşteptări.
Soarta democraţiei

în România nu este la prima
încercare. Doar că de
soldaţi bucătari care să
ducă războiul psihologic cu
proprii înfometaţi gătindu-le
iluzii ţara nu a mai avut
parte. 

Astăzi, în faţa
ceaunului gol, bucătarul se
autovalidează prin poveşti
despre cât de bine au mân-
cat alţii din mâna lui, încât
ajung flămânzii să-i spună
„sărut mâna pentru masă”.

Specificul acestei
bucătarii, aspectul ei nociv
constă în identitatea dintre o
instituţie menită să ia pulsul
de la populaţie prin sondaje
de opinie şi analiza pulsului
de către instituţiile de secu-
ritate ale statului, ale căror
raţiuni nu vizează mult 
prea pomenita sarma, ci
doar izolarea fonică a
chiorăitului. 

Astfel, tehnocraţia
devine un „wurst” care
mereu se autovalidează,
prin care România îşi
îndeplineşte fără multe
vorbe angajamentele de
obiect economic subordo-

nat, îndatorat şi înregimen-
tat. O dictatură blândă, cu
mai puţine uniforme şi multe
ouă umplute la nivel de
hologramă culinară. 

Aceasta este vari-
anta nouă a trădării
democraţiei româneşti.

În epoca consumului
şi comunicării, cum Dum-
nezeu să ne apărăm de
şniţelul lui Vasile Dâncu,
acest Dr. Love autointitulat
şef de tulumbă peste cratiţe
şi să evităm apariţia unui
monstru pe scena politică?
Reţeta este una simplă: la
semnalul următor al sis-
temului, când ni se va lua iar
pulsul, schimbăm jocul! În
loc să furnizăm tehnocraţiei
imaginea noastră în pielea
goală, punem receptorul
jos, îmbrăcăm un cojoc de
miel şi punem mâna pe
furci. Poate ne trece prin
cap cui trebuie să le arătam.
Căci avem o lungă tradiţie.
Nu avem nevoie de Dâncu
să ne spună să nu ne sco-
bim cu furca între dinţi. Ci
de o sărmăluţă autentică.

●


