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„A rosti numele Basarabia 

e una cu a protesta contra

dominaţiei ruseşti” 

- Mihai Eminescu

Informație, opinie și atitudine publicistică

Nu e bine, doamna… Nu e bine, doamna… 
chestor!chestor!

Cezar Adonis
Mihalache

ZZic unii să-i fie
iertată „greșeala”… Sau
prostia… Dar de unde știm
că nu a fost, de fapt, o
treabă intenționată? Că, și
dacă îi dădea vâslașa Lipă
cu bâta în baltă, cineva tre-
buie să sesizeze neghiobia!
Că de aia au ministerele de-
partamente juridice, nu? Să
vegheze să nu își vândă

tehnocratul de baltă minis-
terul. Ori poate chiar țara…
Păi dacă dadea vâslașa
Lipă un ordin de reconfigu-
rare a malurilor apelor pe
care s-a dat cu barca? Sau
a fluviilor? Sau direct a
granițelor că, deh, e ditamai
chestorul!

Și poate i-am fi iertat
clipa de pripeală când a dat
ordin de ministru, bine că nu
de armată, doamna general
echivalent!, să nu se mai in-
toneze imnul la competițiile
sportive interne! Dar să vii
să demonstrezi că așa
spune legea e încă o
dovadă că tehnocanotoarea
Lipă ne ia de proști. Să
încerci să convingi o țară,
aia care te-a susținut fre-
netic la competiții, că legea
nu permite intonarea Imnul
Național în cadrul
competițiile interne, și, deci,
ea nu a greșit, nici măcar
emoțional, ci a respectat
legea, e o manipulare
ordinară.

Doamna Elisabeta
Lipă ar fi fost o adevăra-
tă campioană dacă își
recunoștea greșeala,
eroarea, neghiobia sau,
poate, făcătura celor care
au pus-o să semneze un
asemenea ordin, și spunea
adevărul1 Faptul că legea
nu precizează obligația
intonării Imnului Național în
competițiile interne. Dar nici
nu îl interzice! Ar fi și aber-

ant. Pentru că imnul,
drapelul și toate celelalte
repere de identitate țin de
sufletul românesc, iar
afișarea acestora nu se face
cu țidulă de dezlegare ori de
aparteneță competițională!

Desigur, dacă
doamna chestor ar fi simțit
ceea ce spune că trăia,
(doar!) în competițiile
internaționale, când i se
cânta imnul, ar fi venit cu re-
zolvarea problemei. Și ar fi
dat un ordin de ministru,

măcar din frustarea celor 25
de titluri de campionă
națională (când nu i s-a cân-
tat imnul!) ca intonarea Im-
nului Național să fie
prevăzută în toate
competițiile și manifestările
interne.

Atunci, nu am mai fi
parafrazat zicerile băsiste:
„Ați mințit! Nu e bine
doamna chestor!”, ci i-am fi
făcut dovada respectului și
admirației pentru toate acele
competiții la care nu i-a fost
dat să audă „Deșteaptă-te,
române!”.

De aceea, doamna
chestor, canotor tehnocrat
prin apele politicilor de gu-
vernare, trebuie să plece!
Dar nu singură, ci
dimpreună cu toți vinovații
din ministerul de resort care
au permis promovarea unui
ordin-adresă care să
interzică intonarea Imnului
Național în România! Pentru
că o asemenea interpretare
dată legii arată, de fapt, cât
de mic, ca om, poate fi un
fost mare sportiv…

Și ar trebui să plece
și năpărcile din CNA-ul care
au respins inițiativa
parlamentară pentru modifi-
carea Legii audiovizualului,
ce prevedea că „toţi furni-
zorii de servicii media au-
diovizuale aflaţi sub
jurisdicţia României au
obligaţia să difuzeze în
fiecare zi de la ora 7.00

Imnul Naţional al României,
varianta integrală”. Mai ales
că, în H.G. 1157/2001
(privind „arborarea drapelu-
lui României, intonarea im-
nului naţional şi folosirea
sigiliilor cu stema
României”) se menționează
obligativitatea intonării im-
nului „la deschiderea şi
închiderea emisiunilor pos-
turilor naţionale de radiodi-
fuziune şi televiziune, în
interpretare vocală”, dar,
având în vedere caracterul
predominant al emisiilor
radio-TV non-stop, se im-
punea o revizuire,
meționarea intonării imnului
„la „deschiderea și
închiderea programelor” de-
venind un non-sens tehnic).

De altfel, în condițiile
respingerii de către CNA a
acestui amendament, gestul
Elisabetei Lipă vine ca o
confirmare a nevoii de a se
lua de urgență astfel de
măsuri!

Și, de fapt, oare gu-
vernul nu ar trebui și el
amendat pentru că nu
audiază Imnul Național la
începutul ședințelor sale de
guvern? Pentru că, similar
obligației difuzprii imnului la
„deschiderea fiecărei se-
siuni a Camerelor Parla-
mentului” (H.G. 1157/2001),
se poate considera că
ședințele de guvern sunt
activități oficiale care se
încadrează în normele de
aplicare a prevederii legisla-
tive ce menționează obliga-
tivitatea acțiunilor care
încep cu Imnul Național.
Sau, fiind sedințe „interne”,
Elisabeta Lipă a făcut
prozeliți și la vârful Execu-
tivului?

P.S.:

Doamna vâslaș ar
trebui să-și piardă și epoleții
de pe haina de chestor de
poliție! Prea seamănă a
milițiancă de tip com-
internist! Apoi, chestorul e
egal practic generalului de
Armată! Or, nu putem pleca
la război, împotriva celor ce
ne sfidează simbolurile fun-
damentale, cu astfel de

tablagiste!

●

Cazul Bodnariu, incidentele de laCazul Bodnariu, incidentele de la
Koln și dubla măsură...Koln și dubla măsură...

Cristian 
Vasiliu

CCe are în comun cazul
Bodnariu cu recentele inci-
dente de la Koln? Tratate doar
în universul faptelor ele ne apar
că două comete în două galaxi
diferite; personajele şi
întâmplările nu au de ce să
stea împreună şi să fie com-
parate şi suntem tentaţi să
răspundem: Nimic! Pe deop-
arte o familie mixată din Norve-
gia (el român, ea localnică)
pierde (sau se află în pericol de
a pierde) custodia copiilor (din
pricina acuzaţiei de abuz fizic şi
de indoctrinare religioasă); pe
de altă parte o mulţime de
femei sunt agresate (sexual)
de musulmanii adunaţi în mi-
jlocul oraşului Koln. Nu sunt
ştiri banale, pe lângă care să
trecem cu indolenţa; fiecare
dintre ele reclamă o implicare
(sau măcar o reacţie) a justiţiei
şi a societăţii civile; dar ele nu
sunt corelate faptic în niciun fel.

Totuşi valurile pe care
aceste două întâmplări le-au
stârnit (în România) arată că
există o dublă măsură şi o
doză otrăvitoare de ipoctizie în
modul în care societatea
românescă (în particular) ab-
soarbe şi amendează aceste
fapte (ceea ce invalidează în
principiu orice judecată etică
emisă în această direcţie de
societatea românească). Dacă
considerăm că mediul online
este purtătorul de cuvânt al
societăţii româneşti (într-o
oarecare măsură), în general
vocile întâlnite aici cânta
aceeaşi notă (chiar dacă în
game, cu armonice şi cu
intensităţi diferite): în primul
rând norvegienii sunt criticaţi şi
priviţi că fiind necivilizaţi (cu-
vântul cel mai uzitat este
„intoleranţi”) pentru că nu
înţeleg că în cultura noastră
bătaia este o măsură a iubirii şi
grijii părinteşti (altfel spus:
bătaia este „ruptă din răi”), iar
în al doilea rând musulmanii
din Koln sunt şi ei la rândul lor
consideraţi tot necivilizaţi (sau
„băbari”), pentru că în loc să se
adapteze culturii occidentale şi
să respecte legile locului, au
ales să se comporte după
bunul plac (conform educaţiei
primite într-o altă religie şi
cultură).

Dacă trecem peste
judecată maniheistă şi peste
siguranţa aproape divină cu
care sunt emise părerile (semn
al slăbiciunii minţii şi a îngus-
timii orizontului) descoperim în
spatele acestor păreri (sau
„luări de poziţie”) manifestările
acute ale unei boli a civilizaţiei:
rahitismul spiritual,  intoleranţă
gregară (deghizată în

toleranţă), lipsa valorilor (ce
apară o civilizație), precum şi
spaima difuză și generalizată.
Cel care pretinde ca imigrantul
(musulman în general şi sirian
în special) să facă bine şi să
adere fără rest la cultura
occidentală ce l-a adoptat, are
de asemenea pretenţia – dacă
la rândul sau se află în postura
de imigrant în altă ţară – de a-i
fi înţelese şi respectate cu-
tumele culturale (fie 
ele interioare sau exteri-
oare spaţiului intim). 

Supravieţuirea este
primordială, etică – dacă se
apelează la ea - este doar un
dicton (sau, mai exact, un
fason), iar raportul toleranţă-
intoleranţă este o adaptare la
conjuncturile momentului.

Aici este o lecţie de
învăţat: în spatele oricărui sen-
timent nobil şi a oricărei mişcări
sociale  generoase se poate
află şi o scădere a fiinţei umane
şi, respectiv, a societăţii, iar din
păcate tocmai acest rău as-
cuns le invalidează în practică.
Egalitarismul comunist este (şi)
o rectie plină de resentimente
la o formă de umilinţă, funda-
mentalismul religios este (şi) o
refugiere în spiritualitate din
faţă unui inamic puternic şi cât
se poate de material (şi materi-
alist - vezi civilizaţia islamică vs
civilizaţia occidentală), iar
naţionalismul este (şi) o
închidere în faţă agresiunii unei
proces de modernizare ce nu
este nici înțeles şi nici digerat.
În sfârşit, toleranţa (cu formă ei
transformată în şablon etic al
modernităţii: politically correct)
este nu numai o valoare
umană (creştină), ci, la un loc,
şi nepăsare, şi încercarea de a
relaxa normele pentru ca toler-
antul să scape el însuşi
judecăţii şi o expresie a
aroganţei celui puternic.

Nu are importantă cum
trebuie să ne situăm exact faţă
de cele două cazuri în discuţie.
(Îmi lipsesc faptele în integrali-
tatea lor pentru a avea o opinie
proprie). O pozitiei trebuie to-
tusi adoptată. Este necesar
însă un discernământ pentru a
nu cădea în vreuna dintre cap-
canele vârtejurilor de opinie. În
faţă acestor încercări (si a al-
tora, desigur) ar trebui făcut un
exerciu de auto-analiză, de
intoleranţă faţă de noi înşine în
primul rând şi de întoarcere la
adevăratele valori care au
creat civilizaţia occidentală
(fără ca acest lucru să însemne
întoarcere în trecut). Căci
modul în care noi vom
reacţiona sunt tot atâtea lecţii
pentru cei care ne privesc şi îşi
caută locul în sânul civilizaţiei
occidentale.

●
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De ce îl ţine România pe Eminescu la borcan…De ce îl ţine România pe Eminescu la borcan…

Radu
Golban

OO ţară europeană,
aşa cum o doreşte elita
românească bine hrănită,
nu are nevoie de un Emi-
nescu politic, ci doar de un
decor cu panglicuţă în vit-
rina librăriilor. De aceea, o
dată pe an, cu ocazia zilei
de naştere a celui mai con-
troversat şi nemeritat fiu al
neamului, se încinge tărâţa
făţarnică în vânzătorii de
ţară şi îl mai citează cu câte
o Scrisoare la vreo recepţie.
Să-l lăsăm în pace să se
odihnească în somnul său
de veci, oricum mai viu
decât cel al neamului care l-
a adus prin ipocrizie în rân-
dul moaştelor la care se
închină!

În ţara „lucrului bine
făcut” nu este loc de viziune
şi măreţie a neamului, pre-
cum o antrena Mihai Emi-
nescu, ci doar de un spirit
de patruped bine 
dresat, pentru care unica
virtute este respectarea
tâmpească a unor 
reguli impuse. Îndoctrinarea
românului de rând că
propăşirea s-ar realiza prin
respectarea legilor este
metoda subtilă de a nu mai
pune la îndoială un sistem

menit să promoveze anihi-
larea naţională, subor-
donarea economică,
fârâmiţarea statului şi di-
zolvarea României într-un
country-club la gurile
Dunării. 

Întreaga activitatea
publicistică a lui Eminescu

în domeniul problema-
ticii alianţelor militare,
politicii externe, economice,
securităţii şi siguranţei
naţionale l-a adus în atenţia
cancelariilor străine, dar şi a
serviciilor secrete îngrijorate
de rigurozitatea şi
consecvenţa ideilor sale, de
natură să le pericliteze in-
teresele în România. Iubirea
lui Eminescu faţă de ţară a
fost diametral opusă

lăcomiei şi aşteptărilor put-
erilor continentale europene
de a controla, domina şi ex-
ploata România. Eminescu
a deranjat şi de aceea a de-
venit subiect la Limba
Română, şi nu materie la
Academia Naţională de
Informaţii. Eminescu şi

poezia sunt până în zilele
noastre secretul conservării
unui muribund naţional care
– din raţiuni de stat, pe
româneşte „supuşenie” – nu
dorim să iasă de la
naftalină. Dacă s-ar fi
născut la Budapesta, clonat
cu Viktor Orban, precis ar fi
dat lumea nedreaptă peste
cap şi ar fi făcut revoluţie.
Poate ca în Polonia, după
ultimele alegeri, Eminescu

s-ar fi transformat în cel mai
smart Che Guevara al Eu-
ropei.

La noi Eminescu
este în vitrină, ca să nu
supărăm, ca să nu ne
ostilizăm „partenerii”. A avea
curaj să depăşim dimensi-
unea literară a acestui rar

exemplu de român sadea ar
însemna să trântim de
pământ cu toţi cei care ne
vor ţărani în loc de munci-
tori, santinelă în loc de put-
ere neutră şi enoriaşi Lidl în
loc de stăpâni în propria
balanţă contabilă.

O ţară mult prea umilă şi
complexată pentru un
vizionar de talia lui Mihai
Eminescu. Probabil nimic

din neajunsurile acelor tim-
puri nu l-ar fi decepţionat
mai mult decât să ştie că,
nici după un secol şi
jumătate de la naştere sa,
românul tot asta crede. Că
a fi european înseamnă a te
supune unor reguli străine şi
a plânge pentru o lume mai
bună la lună şi la stele, pe
versuri melancolice. A da
Europei o amprentă
românească după model
eminescian ne-ar ajuta să
uităm că maestrul a fost şi
poet. Am realiza că doar un
naţionalism social şi anti-
tehnocrat va înlătura acea
dimensiunea odioasă din
sânul neamului supranumită
„raţiune de stat” care mereu
neutralizează ceea ce
România are mai frumos.
Ieri Eminescu, iar azi în-
tregul popor, cu aspiraţia sa
sinceră şi curată, uşor de
manipulat. Aşa vom fi şi noi
mâine, ca naţiune: un bor-
can la Antipa, cum este
astăzi Eminescu în librării.

P.S.

Cum punem capac
trădării din interior, acea
trădare care l-a internat pe
Eminescu la ospiciu şi a
făcut din ţară casa lui de
nebuni?

●
Spre o nouă controversă națională?!Spre o nouă controversă națională?!

Daniel
Roxin

UUltimii ani au marcat
o amplificare a luptei pentru
adevărul istoric între
susținătorii tezei romanizării
geto-dacilor și a originii la-
tine a limbii române și
susținătorii unei noi viziuni
asupra istoriei care spune
că romanizarea nu s-a pro-
dus, că geto-dacii nu au
dispărut din istorie, iar limba
română nu este născută din
latină, relația dintre acestea
fiind aceea de limbi surori
cel mult, ambele provenind
dintr-o limbă mai veche,
fiind dezvoltări paralele ale
acesteia.

Desigur că stăpânii
dogmei oficiale s-au înfier-
bântat și au aruncat cuvinte
grele în direcția contestata-
rilor romanizării, declar-
ându-i impostori, agenți
străini, dacopați, dacomani
și altele asemănătoare.

Faptul că romanii nu
au cucerit decât cel mult o
treime din Dacia nord-
dunăreană, că au stat foarte
puțin aici, că majoritatea
coloniștilor și militarilor ro-
mani nu erau latini (deci nu
era cine să se ocupe de ro-
manizare), că geto-dacii s-
au războit încă 200 de ani
cu romanii, după războaiele

dintre Traian și Decebal, nu
au fost niciodată argumente
suficient de bune pentru fa-
naticii romanizării, care le-
au pus întotdeauna la
gunoi.

Peste toate, pentru
a-și susține teoria
mincinoasă au transformat

DEX-ul într-o caricatură
științifică susținând, nici mai
mult nici mai puțin, că toate
cuvintele din limba română
sunt cuvinte de împrumut,
că autohtonii români nu au
reușit să conserve niciun
cuvânt propriu (astăzi, chiar
și puținele cuvinte despre
care se spunea că sunt
dacice, apar în DEX cu…
etimologie necunoscută!). O
astfel de nebunie nu putea fi
lansată pe piață decât de

părinții alogeni ai DEX-ului
și nu poate fi susținută
decât de orbi. A pretinde că
românii nu au fost în stare
să conserve niciun nume
propriu pentru costumul lor
popular, pentru cele mai co-
mune obiecte din
gospodărie sau pentru cele

mai banale activități
sedentare frizează retardul
intelectual! Iar acest lucru
este demolat cu ironie în
cartea Pentru cine este
nocivă originea traco-dacă a
limbii române? – scrisă de
cercetătoarea Iulia Brânză
Mihăileanu. Cu toate aces-
tea, apologeții romanizării
nu au astfel de jene logice
așa că o dau înainte cu
aceleași teorii.

Ei bine, în acest

context, apare în ecuație un
„nou jucător” în „persoana”
lingviștilor străini care, la
rândul lor, cu argumente
științifice, contestă teoria
romanizării și a originii latine
a limbilor romanice. Și dacă
„științificii” noștri inutili nu au
fost deloc sensibili la lu-

crarea monumentală a
lingvistului român Mihai
Vinereanu (profesor la o
universitate americană) –
Dicționarul etimologic al lim-
bii române, bazat pe studii
de indo-europenistică, care
demonstrează că un mare
număr de cuvinte din limba
română au un fond traco-
getic și indo-european, ei
bine, venirea în România a
lingvistei spaniole Carme
Huertas și publicarea cărții

ei NU VENIM DIN LATINĂ
în țara noastră, nu o să mai
poată trece neobservată.

O sursă de
inspirație, de argumente și
dovezi științifice, această
carte va deveni cu siguranță
una de referință pentru
români în procesul de recu-
perare a adevărului istoric.

Dedicând spații con-
sistente și limbii române în
contextul analizei științifice
a limbilor romanice în raport
cu limba latină, autoarea
ajunge la concluzii uimi-
toare: „Limbile romanice nu
vin de nicăieri. Ele erau aici.
Erau graiuri locale. (…) E
clar că au o aceeași origine,
o limbă mamă, care NU
ESTE LATINA! Latina este
o soră sau mai degrabă o
verișoară a limbilor roman-
ice…”.

Se prefigurează
așadar o nouă controversă
națională în care adepții
romanizării vor fi și mai
înghesuiți de argumentele și
dovezile puse în joc. Noul
val de lingviști occidentali,
din care face parte și Carme
Huertas, și-au asumat rolul
curajos de a restabili
adevărul istoric și de a
spune lumii că limbile ro-
manice nu vin din latină! Cu
probe…

●
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Pe fotolii, cu morţi în spinare...Pe fotolii, cu morţi în spinare...

Maria Diana
Popescu

AAvem Guvern „a lá”
Bruxelles! Un guvern vocal
şi cu arcul întins spre pun-
gu’a cu doi bani a românu-
lui! Un guvern care transpiră
din greu, punînd cerinţele
Bruxelles-ului înaintea
Constituţiei României, a in-
teresului şi siguranţei
naţionale! Gena unei părţi a
guvernului are incizată pe
funcţiile ei decorative viz-
iunea FMI şi UE! Multe din-
tre numele actualei formule
au făcut politica Bruxelles-
ului, au experienţă şi coridor
la Banca Europeană, FMI şi
Banca Mondială. În spatele
lor stau aceiaşi sceleraţi eu-
ropeni, care se joacă per-
iculos cu destinul României
şi al întregii Europe.

Guvernul de
tehnocraţi nu ne va face pe
noi din săraci, pricopsiţii Eu-
ropei. Pentru că premierul
este inginer agronom, îl în-
treb dacă ştie cumva că 40
la sută din terenul agricol
românesc este cumpărat de
străini. Dacă guvernul de la
Bucureşti are viziune
europeană, atunci să facă
pe naiba în patru să alinieze
salariul românului şi nivelul
de trai la standarde eu-
ropene! În programul lui
Cioloş, nimic despre eradi-
carea sărăciei, electrificarea
satelor, protecţia socială a
categoriilor fără loc de
muncă şi fără venituri. Un
guvern de tehnocraţi nu
este emanaţia alegerilor,
deci, nu înseamnă
democraţie. Membrii „Gu-
vernului meu” vor face ce
vor cei care i-au numit şi nu
vor da nimănui socoteală.
Cu toate păcatele lui, Ponta
a fost singurul premier care
a mişcat cîte ceva pentru
români. A scos medicii şi
profesorii din umilinţă şi miz-
erie. Se ştie că Ministrul de
Finanţe a fost funcţionarul
FMI care a aprobat tăierile
de salarii şi impozitarea
pensiilor împreună cu Boc.
Băsescu şi Boc au condus
un guvern bazat numai pe
tăieri, pe strîns cureaua, în
timp ce bugetul statului era
golit pe căi ascunse de
abonaţii de serviciu. Hoţii
din politică nu vor pieri
niciodată! La barza nou-
venită, corupţia îi va 
face întotdeauna cuib!
Vieţuitoarele din politica
românească îşi duc corupţia
în spinare cu mîndrie, pre-
cum Ţiriac, puşca de ucis
animale! O, şi ce simplu e
pentru ei să fii un hoţ fără
răgaz! Ne-a vrut 
nouă, Bruxellesul, binele,
vreodată? Dacă ne voia
binele, alinia salariile

românilor la nivelul celor din
U.E., nu ne strîngea cu uşa
austerităţii!

Preşedintele a de-
clarat nonşalant că cea mai
tragică lecţie a lui 2015 se
numeşte „Colectiv”. S-avem
rezon! Cea mai tragică
lecţie este pierderea celor
două case, deţinute ilegal,
inclusiv, sfidarea legii statu-

lui, prin punerea în discuţie
a hotărîrii definitive a
Justiţiei! Alte lecţii tragice
ale lui 2015 au fost
sărăcirea evidentă a
populaţiei şi bogăţia
acumulată fraudulos de
clasa politică, întrepătrunsă
pînă la prăsele cu oculta
mafiei. Oare, orbii din gu-
vern nu văd cît de mult s-a
adîncit prăpastia între
guvernanţi şi guvernaţi? Po-
litica „salvatoarea” promisă
de Iohannis e acea Albă ca
Zăpada pe care n-o va
vedea nimeni, niciodată! Cît
de mult a militat
preşedintele pentru un gu-
vern al său, iar strada l-a
ajutat, răspunzînd comen-
zilor de pe feisbuc. Ce şi-ar
mai putea dori în 2016,
dacă are un guvern la pi-
cioare! Mai mulţi miniştri ai
guvernului lui Iohannis au
legături ombilicale mai vechi
sau mai noi cu finanţele lui
Sörös. Unii s-au bucurat de
burse din partea fundaţiilor
şi ONG-urilor söröşişte. Alţii
au funcţionat în interiorul lor.

Deci, dragi români, o
altă Mărie, cu pălărie de
Bruxelles! Nu va trece mult
şi vă veţi convinge! Noul ex-
ecutiv e un banc cu miliţieni!
Am mai văzut noi salvatori
din ăştia ai naţiunii, vopsiţi
în chip de tehnocraţi, dar,
care, slujind steagului de la
Bruxelles, s-au înecat ca
ţiganul la mal! Hai, că e
bine! Nu-i aşa! Modestele

măriri de salarii, în condiţiile
în care România este pe ul-
timul loc în Uniune cu cele
mai mici salarii, nu Cioloş
le-a făcut! Au fost preluate
de la Guvernul Ponta. Ce s-
a schimbat, de fapt! Oprea
e tot pe un fotoliu cald, deşi
are un mort în spate,
Tăriceanu, şi el, cu „mortul
lui” şi al lui Mihai Răzvan

Ungureanu (cedarea ilegală
a „Moştenirii Gojdu”, Un-
gariei), Blaga nu mai încape
în „veston”, Gorghiu, în
teorii iluzorii, iar udemereul
aşteaptă tirul guvernamen-
tal la colţ de stradă, gata să
urce în cabina plăcerilor!
Manifestaţiile de stradă care
au adus Guvernul Cioloş au
avut intruşi cu sarcini pre-
cise - mahări şi şmecheri
din O.N.G-urile spon-
sorizate de Sörös, care au
agitat lozinci söröşişte şi au
jucat un teatru absurd, cum
că ar fi parte din societatea
civilă şi au arătat cu degetul
spre sistem şi spre Biserica
noastră milenară!

Anarhiştii din
reţeaua Şöröş sînt la fel de
nocivi poporului român pre-
cum „cotele obligatorii” de
năvălitori ale secolului al
XXI-lea! Puternici şi
monstruoşi, ca în „Parfumul”
lui Patrick Suskind, unde se
călca pe cadavre! O parte
controlată a străzii dorea un
guvern pentru preşedinte,
cealaltă dorea deratizarea,
dezinfecţia şi dezinsecţia
clasei politice. Vai de marele
război pentru democraţie!
Am făcut totul ca să-l pier-
dem din start! Frustraţi de
atîtea libertăţi, printre care şi
libertatea de a fi sărac în
propria ţară bogată,
constatăm cu toţii că
democraţia e o gogoaşă cu
moţ pe contrasens, în care
am tot călcat pînă s-a

dezumflat. Bravo, domnule
Preşedinte! Unii vă perie,
alţii vă înjură, dar vă
bucuraţi de scenarişti şi
maşinişti de excepţie şi de
tot mai multe concedii se-
crete!  A fost cu adevărat
cea mai bună artificie la
cald, pentru alungarea lui
Ponta din „club”. Cu toate
astea n-aţi făcut decît gafe

pentru România. Totuşi,
preşedintele trebuie înţeles!
A fost ocupat prin tribunale
cu două dintre case şi cu
chiriile de lux încasate.

Vedeţi de ce sînt în
stare fanii lui Iohannis şi cît
de simplu pot fi adunaţi la
un fluier de feisbuc! Oare,
aceşti fani nu ştiu că
preşedintele lor, atît de inte-
gru, a pierdut în instanţă un
al doilea imobil pe care şi-l
însuşise, ca şi pe primul,
prin fals în acte publice, ile-
galitate care cerea de la
sine consecinţe penale şi
demisia sa. Sentinţa
definitivă dată de magistraţii
Curţii de Apel Braşov se
referă la o a doua propri-
etate a Preşedintelui,
situată în centrul istoric al
Sibiului. De ani buni, închiri-
ase parterul clădirii unei
bănci austriece, obţinînd un
profit de sute de mii de euro.
Suma care i-a revenit în ul-
timii 14 ani din închirierea
spaţiului unei mari bănci din
România, se ridică la
320.000 de euro, au scris
jurnaliştii de la „Rise Proj-
ect”. Veniturile din con-
tractele cu banca umpleau
conturile familiei Iohannis,
procesele se derulau de ani
buni, cu multe amînări sus-
pecte, iar în campanie a
susţinut că banii din con-
turile sale provin din
meditaţii! Lupul moralist,
cadorisit cu o sentinţă
definitivă, în baza unor fal-

suri, îi cerea demisia lui
Ponta! Dacă era vorba de
un român de rînd care să fi
săvîrşit un fals în acte, era
dus imediat la „mititica”.
Aşadar, reperul „moral” al
României, nu mai este aşa
de moral! I s-a confiscat a
doua vilă, dar a cîştigat cu
feisbucul un Palat. Hei, nu
fiţi trişti! Bruxelles-ul ni l-a
făcut cadou pe Cioloş!
Comisarul lui Băsescu a
ajuns premierul lui Iohannis!
De acum înainte, de pe es-
planada capitalei europene,
ori de cîte ori, mai marii Eu-
ropei vor simţi nevoia să în-
doape România cu pastile
de austeritate, vor da un
enter, iar premierul va
răspunde prompt.

Dacian Julien Cioloş
este piesa de bază din mult-
rîvnitul, de către Iohannis,
guvern al său. „Vreau un gu-
vern al meu”, striga Iohan-
nis! Sînt încredinţată că noul
executiv de la Bucureşti va
guverna „la umăr arm” cu
priorităţile Uniunii Eu-
ropene, din ce în ce mai
haotice, nu cu cele ale
românilor. Voci avizate
susţineau la un post
naţional de televiziune că se
ştia în medii restrînse că
feisbuciştii preşedintelui vor
organiza manifestaţii de
stradă, se ştia că în clubul
Colectiv tinerii vor arde de
vii, se ştia că aceştia vor
cere debarcarea lui Ponta şi
numirea lui Cioloş. Vă mai
amintiţi de implementarea
programului diabolic Codex
Alimentarius? România era
prima ţară din lume care
aplica experimentul, iar noi,
cetăţenii români, primii
cobai ai unor produse ali-
mentare otrăvite, dozate cu
iniţium, un compus chimic
cancerigen. Chimicalele
furnizate de către o com-
panie germană au început
să fie folosite pentru cul-
turile de ceapă, roşii,
struguri, cartofi şi castraveţi.
Toate acestea se derulau ca
un semn de mulţumire,
după ce Dacian Cioloş fus-
ese numit comisar euro-
pean pentru Agricultură.
Cioloş a dat acordul ca
România să fie prima ţară
din lume care va face ex-
perimente periculoase pe
culturile agricole, implicit pe
cetăţenii ei. Acum, este pre-
mierul nostru! Păzea! Lupul
îşi schimbă, cel mult, bre-
tonul, dar năravul, ba! 

●



Ghimpele Națiunii

Neacoperiții și acoperiții, între Kafka, Urmuz și parodoxul cvasinonsensului…Neacoperiții și acoperiții, între Kafka, Urmuz și parodoxul cvasinonsensului…

Cezar 
Adonis Mihalache

ÎÎncercând să rezolve
problema „acoperiților”, pen-
tru a da bine în raportul MCV
pe Justiție (dar ce ne 
mai interesează MCV-ul într-
o Europă în disoluție
instituțională?!), CSAT-ul a
cam dat-o în gard. Pentru că
demonstrarea inexistenței
„acoperiților” în Justiție a
reușit să înfunde și mai abitir
chestiunea în domeniul teori-
ilor conspiraționiste. În fapt, a
intrat într-un sens giratoriu
public-instituțional, din care
nu va putea ieși cu o decizie
lămuritoare pentru toate
părțile. Și asta pentru că ar
trebui să demonstreze că a
reușit să facă aceste
verificări. Legea îi dă voie,
dar metodologia și instru-
mentele de verificare sunt
lăsate „în aer”, într-un eter
legislativ al absurdului ur-
muzian.

Apoi, cum expli-
că CSAT-ul verificarea
magistraților fără nici o hâr-
tie? Nu a apelat oare, într-un
non-sens perpetuu (așa cum
se ramifică multe aspecte din
legislația românească), toc-
mai la „acoperiți”? Pentru că,
atâta timp cât nu a solicitat
organizațiilor din magistratură
datele necesare, este de pre-
supus că a obținut aceste
informații prin „mijloace oper-
ative”. Adică, tocmai prin in-
strumentele de lucru ale
„acoperiților”!

De aceea, reacția

șefei Uniunii Naționale a
Judecătorilor din România,
de a avertiza că va da în
judecată CSAT-ul  pentru a
obliga Consiliul să pună la
dispoziție documentele prin
care s-au făcut aceste
cercetări, recte „mijloacele”,
are o logică mult mai
pertinentă decât „rezultatul”
anunțat de CSAT. Inexistența
„acoperiților”. Măcar pentru a
scoate UNJR de sub posibila
suspiciune de a fi furnizat
aceste acte!

În fapt, este cât se
poate de evident: UNJR nu a
colaborat cu CSAT-ul pe
acest subiect, ba, chiar pare
a fi fost luat prin suprindere
de anunțul președintelui Io-
hannis! Iar CSAT nu a 
obținut documentele nece-
serare verificării, în speță,
declarațiile pe proprie
răspundere ale magistraților,

de la Uniune. Și atunci, nu
este de presupus că aceste
documente au fost culese din
interiorul magistraturii tocmai
de „acoperiții” pe care trebuia
să-i dovedească CSAT-ul?
Sau poate că aceste verificări
s-au făcut direct prin inter-
mediul serviciilor secrete,
ceea ce înseamnă că aces-
tea au oameni infiltrați în rân-
dul magistraților. Adică, din
nou „acoperiți”!

De aceea, decizia lui
Klaus Iohannis de a anunța

inexistența constatată de
CSAT a ceea ce se știe că
există, măcar la nivel de
cutumă, dar nu se poate
dovedi la nivelul nici unei
instituții a statului, a fost o
mișcare total neinspirată. Mai
ales că, prin referatul de
apostilare a inexistenței
acoperiților din Justiție, lapi-
dar și necredibil, nefiind

menționată nici măcar pe-
rioada în care s-au făcute
aceste verificări, darămite „in-
strumentele”, Președinția s-a
acuzat singură.

E drept, șeful cance-
lariei prezidențiale a punctat,
ulterior, traseul „verificărilor”
făcute de CSAT. Trimiterea
declarațiilor pe propria
răspundere (și aici, apare
prima întrebare: colectate
cum?) către instituțiile abili-
tate („pentru a vedea dacă în
rândul judecătorilor sunt şi

ofiţeri acoperiţi”). Or, dacă
UNJR și-a asumat public că
nu a făcut parte dintre
instituțiile „abilitate”, măcar
din perspectiva contactării de
către CSAT, atunci singurele
instituții ale statului care s-
au… autoabilitat nu pot fi
decât omniprezentele servici-
ile.

Dar, dacă tot suntem

în țara lui Urmuz, cu decizii
instituționale kafkaniene, ar fi
mult mai simplu să se verifice
dacă agenții acoperiți sunt…
magistrații! 

Desigur, ar fi de
preferat un serviciu 
secret intern kafkian și ur-
muzian decât suspiciunea
reprezentării de către nonab-
surdul iohannesian a vreunui
serviciu străin, nu?!

P.S.:

Evident, s-ar putea
apela la o metodologie mult
mai simplă pentru efectuarea
legală a acestor verificări. Și
care să nu se bazeze pe
declarațiile pe propria
răspundere, individuale, ale
magistraților, pentru că ele nu
au valoare (în primul rând,
sunt subiective și a priori clar
non auto-demascare, apoi,
dacă persoanele în cauză ar
fi acoperite, primele acoperiri
s-ar face la nivelul declarațiile
pe propria răspundere!), În
fapt, șefii serviciilor secrete ar
trebui să dea o declarație pe
propria răspundere, depusă
la comisiile de specialitate din
Parlament și în CSAT, prin
care să-și asume faptul că, în
urma verificărilor interne, nici
un subaltern nu este infiltrat
în magistratură. Evident, o
asemenea declarație ar
desființa românismul urmuz-
ian…

●

Mutul care vorbeşte!Mutul care vorbeşte!
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ÎÎn timp ce lumea
bună se bucură de premiile
Golden Globe, adică a ajuns
la satisfacţia unor realizări de
excepţie ale minţii umane, ale
artei, cum sunt „The
Revenant” şi „Mozart in 
the Jungle”, preşedintele
României promulgă o lege a
dialogului! Vă daţi seama
unde ne aflăm? E ca şi cum
s-ar promulga legea vorbirii.
Legea dialogului a fost dată
în 2011, după lungi strofocări
parlamentare. Ce trudă pe
bieţii oameni, să dea o lege a
dialogului! Dar care nu e
bună, mai trebuie rafistolată,
adăugat ceva la ceva. Amen-
damente de la unul, de la
altul, acum de la sindicate.
Sindicatele au cerut să se re-
discute, fiindcă nu e clară,
mafia din fruntea lor are
nevoie de cotizaţii, fiindcă ni-
meni nu a observat până
acum că sindicatele sunt stat
în stat, nişte măgăoaie la fel
de inutile şi neproductive ca
şi parlamentul. Deodată au
descoperit că nu există dialog
social! Iată pentru ce sunt
plătiţi parlamentarii noştri cu
bani grei de la buget, să se

strofoace să emită o astfel de
lege a dialogului, dovedind că
până acum nu au făcut decât
au monologat, au gângurit,
precum pruncii abia născuţi.

Cum adică, poate ex-
ista o ţară cu parlament, gu-
vern şi preşedinte, toţi aleşi,
dar incapabili să dialogheze?

Se poate imagina
conducători care nu ştiu a di-
aloga? Nu implică de la sine,
prin calitatea de „ales”, dia-
logul? NU. La noi, nu implică.
Fiindcă iată ce s-a constatat
că până acum paralametarii,
clasa politică în general, nu
au dialogat, nu au ştiut să co-
munice cu electoratul, nici ei
între ei! Evident, dialogul este
o artă, ridicat la rang de
filosofie de gânditorii greci, în
frunte cu Platon, ale cărui Di-
aloguri sunt baza ei. Însă în
cazul nostru nu e vorba de
aşa ceva, ci doar de o comu-
nicare elementară, a bunului
simţ. Johannis vrea să intre
în istorie ca Mutul care
dialoghează! El însuşi nu ştia
să dialogheze, şi a început s-
o facă. De când? El a spus că
a trebuit să moară oameni ca
să cadă guvernul. Dar iată că
jertfa absurdă a acelor oa-
meni (63 de tineri arşi de vii şi
alţi 183 cu răni, cu sechele pe
toată viaţa) l-a făcut şi pe el,

pe preşedinte, să iasă din
bârlog. Şi Mutul a făcut un
pas. Încă un pas. Pas cu pas,
pâş, pâş!, şi a ieşit în stradă
şi a început să cirip-cirip şi să
asculte strada! Dar strada nu
l-a ales? Nu i-a ales pe cei
aproape 600 de parlamentari
români? Cine a ales această
armată de repetenţi, care nu
ştiu să dialogheze? Nu
strada? Cum de a ales strada
nişte muţi? Dar jignim muţii,
fiindcă şi ei ştiu să di-
alogheze, dau din mâni, au
semne speciale prin care
comunică. Dar aceşti
conducători sunt altfel de
muţi, au ştiut iniţial vorbi, dar
i-a amuţit puterea, gonflarea,
câştigul nemeritat.

Legea dialogului a
scos în evidenţă în ce stadiu
de primitivism se află Româ-
nia, de fapt, la ce nivel se
sfidează România. Fiindcă se
pune întrebarea: Şi cei de la
conducere sunt muţi, dar şi
alegătorii? Cum se poate aşa
ceva? Inexistenţa unui dialog
între putere şi stradă a făcut-
o pe o candidată la
preşedinţie, Monica Macovei,
să decreteze altă enormitate,
că puterea trebuie să asculte
de stradă! E ca şi cum ai cere
ca savantul să asculte de
repetent. De asta există legi

democratice, de asta istoria a
dat milioane de victime pen-
tru drepturile omului, ca să
ajungem iar în junglă, iar la
comuna primitivă? Păi nu
strada votează? Adică votul
liber, cheia democraţiei, nu
mai contează, contează doar
strada, dacă oamenii ies în
stradă, imediat parlamentarii
trebuie să iese din bârlog şi
să-i asculte, să afle ce vor?
Dar strada a ieşit la vot, nu?
Ce să înţelegem de aici Neîn-
crederea totală în vot. Votul
nu mai e valabil. Nu mai
avem încredere în ce am
votat, să o luăm de la capăt,
să vină puterea să di-
alogheze cu noi, că ne-am
răzgândit, avem altceva de
spus. Atunci de ce nu e
strada la putere şi puterea în
stradă? Decât să se
risipească atâta bănet, pe
întreţinerea unor impostori,
nu e mai simplu să dispară
complet parlamentul şi
România să fie condusă din
stradă? Dar, aşa cum spunea
un om al străzii, cred că ţara
ar merge mult mai bine dacă
nu ar mai fi condusă deloc.
Bine că România nu are
junglă, fiindcă ar apărea ime-
diat Legea junglei, deşi ea a
fost promulgată de mult de
scriitorul britanic Rudyard

Kippling. Noi suntem mai
degrabă ca în lumea
imaginată de Jonathan Swift.
În pofida atâtor legi, legi
peste legi, nimic nu se leagă,
dialogul puterii îmbolnăveşte
strada, duce la balamuc, cum
spunea Poetul: „Nu cerceta
aceste legi,/ Că eşti 
nebun când le-nţelegi!”...

Iată unde ne aflăm,
probabil că alde Antonescu,
clona lui Mireille Mathieu, se
umflă de râs! El ne-a aruncat
mortul în ogradă! Istoria arată
cât rău au adus liberalii
României. Iată încă unul, cel
mai mare. Au adus în fruntea
României un mut. A trebuit să
iese lumea în stradă ca să-l
înveţe să facă paşi spre artic-
ulare. De unde l-or fi scos,
Doamne, fiindcă Tu i-ai dat
omului limbă şi i-ai pus pe ea
cuvinte, şi i-ai dat şi suflu, să
le emită? Sigur, ai Tu o
socoteală, altfel nu ar fi exis-
tat vorba populară: Nu-i da
mutului cât poate să spună şi
orbului cât poate să vadă!
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