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Când BINEle, ca promisiune, ar putea fiCând BINEle, ca promisiune, ar putea fi
dușmanul „mai binelui”…dușmanul „mai binelui”…

Cezar Adonis
Mihalache

CCa inițiativă, gru-
parea naționaliștilor este
lăudabilă! Necesară și
punitivă ca mesaj către toți
detractorii naționalismului,
în forma lui pură, a țării și a
binelui nostru. Ca denumire,
însă, lucrurile sunt cam
sucite… Păi’, înainte de a
ne fi BINE în Europa, nu tre-
buie să ne asigurăm că ne
este așa cum trebuie, aici,
acasă?

Sigur, poate că nu
se încadra în acronim și
abrevierea țării… Că nu ar
mai fi sunat „binele” din
titulatură prea… BINE. Dar
ce treabă avem noi, ca
naționaliști, cu identitatea în
Europa? Crucială este iden-
titatea noastră acasă! Iar
denumirea ar fi trebuit să
trimită de îndată cu gândul
la alierea naționaliștilor pen-
tru a apăra valorile Națiunii
Române, românismul!

Așa, Blocul
Identității Naționale în Eu-
ropa pare doar o zice, pe
scurt!, de BINE. Că sună…
bine, e adevărat, dar nu
transmite nimic exact
acelora care sunt vizați de
acest bine: naționaliștii,
patrioții, promotorii românis-
mului… Și care nu găsesc
în denumirea aleasă de
aceia care vor să-i reprez-
inte exact reperele de iden-
titate! Și atunci, unde este
„binele”?! Cum îi poți
convinge pe cei deja
pierduți printre „glosele”
identitare ale formațiunilor
naționaliste că, iată, a
apărut aceea structură care,
în sfârșit, o să-i reprezinte și
pe ei?

În acest BINE, mult
prea general, se diluează
exact denumirile pentru
care luptă naționaliștii…
Pentru că, oamenii simpli nu
sunt politicieni, nu sunt lideri
care să deseneze cu pixul
acronime care să dea bine
ca strigare. Pe care poate
că ei le simt și le știu la nivel
de „conținut”, dar ceilalți?…
Oamenii au nevoie de
reperele pe care le-au în
filonul lor de suflet: „Româ-
nia Mare”, „Noua Dreaptă”,
România Unită…

De aceea, liderii
celor trei formațiuni vor avea
o misiune în plus. De fapt,
vor trebui să treacă de

pragul unei promovări, să
atingă o minimă și credibilă
notorietate, pentru a avea o
misiune în sine!

Vor trebuie să lu-
creze la ceva ce exista deja:
reperul de identitate. BINEle
pentru Identitatea Națiunii
Române în Europa ar fi fost
mult mai bine reprezentat
dacă ar fi fost promovat din
capul locului cu denumiri
clare, credibile. Dacă ar fi
purtat în oricare formulă
identitatea. Și nu ar fi 
fost un BINE care 
va „agăța”alegătorul, ca
perspectivă electorală, pe
un buletin de vot, în modul
similar altor denumiri elec-
torale de acest fel, dar care
nu au avut succes.

Desigur, putem trece
peste problema denumirii.
Importantă este strângerea
naționaliștilor la vatră.

Din păcate, primul
pas „politic” pe care l-a făcut
acest BINE ne arată că este
destul de fragil pentru însăși
miezul lui. Iar până la propa-
garea ca mesaj către țară va
avea multe bariere de tre-
cut. „Greșeala” vine din
veșnica povară a felului în
care ne promovăm, singu-
lari și egocentrist, în numele
binelui celorlalți. Și chiar
dacă este întreprinsă doar
de unul dintre „fondatori”, de
capul lui, acțiunea se înscrie
ca un prim gest politic.

Naționalistul, pentru
că de aia este naționalist, nu
trebuie să-și raporteze
intențiile, pașii la alte porți
politice. Și, mai ales, nu tre-
buie să înceapă să dea
asigurări, fie și pe la foștii
„parteneri”, că nu va der-
anja.

Or, unul dintre liderii
BINE tocmai asta a făcut!
Că era obișnuit să dea ra-
portul de unul singur, e una,
dar acum se găsește într-un
bloc al unității. Sau cel puțin
așa ar trebui să acționeze
de acum înainte.

Și totuși, într-un
traseu „accidental”, care s-a
nimerit a trece pe lângă
„poarta” șefului celui mai
mare partid, Bogdan Dia-
conu a făcut o escală, pen-
tru a-i da asigurări lui Liviu
Dragnea că BINE nu
colaborează și nu va colab-
ora cu personajele nea-
greate de acesta! Cu „paria”
momentului: Victor Ponta
(„ideologul” lui de mai ieri,
dar nu se mai pune!) și

Daniel Constantin. Că tre-
buia stearsă de praf și
eticheta ALDE, nu?! (dar
apropo, pentru BINEle pro-
priu al alianței, s-o fi jurat
Bogdan Diaconu că nu va
colabora, nici măcar pe linie
de melos, cu Sebastian
Ghiță?).

Iar întrebarea nu
este cine sunt Dragnea și
Tăriceanu pentru ca Bog-
dan Diaconu să le dea ast-
fel de asigurări, pentru că ar
fi putut fi vorba de oricare alt
lider politic, ci motivul pentru
care acesta a făcut exact
ceea ce nu ar trebui să facă
un lider naționalist? Să dea
explicații, să dea asigurări
că nu va colabora cu toate
acele personaje ce nu mai
sunt agreate pe lângă bala-
malele PSD-ALDE…

Așadar, un BINE
care a pornit cum nu se
putea mai rău: frământând
căciula smereniei în fața
unei uși…

În mod evident, vom
fi alături și de „România
Mare”, și de „Noua
Dreaptă”, și de „România
Unită”. Ca entități, așa cum
am fost până acum, dar și
împreună dacă vor reuși să
dea țării acel BINE promis.
Dar, frați naționaliști!, stați
drepți în felul de impunere a
valorilor BINElui! Altfel, să
nu ajungem ca tocmai BI-
NEele să fie dușmanul
acelui mai bine pe care îl
doriți… Ori, mai rău, să nu
ajungă simplii oameni să-și
pună repetabila întrebare
din istoria naționalismului
post-decembrist: dacă
această platformă nu a
apărut cumva tocmai pentru
a ocupa un loc care nu tre-
buia lăsat liber pentru
cineva care ar fi convins… 

●

Catapultarea necondiţionată Catapultarea necondiţionată 
a Germanieia Germaniei

Radu
Golban

RRelaţiile germano
americane au ajuns la cel
mai tensionat moment de
după război. Donald Trump
este primul lider al lumii occi-
dentale care îşi permite să
puncteze fără prea multă
diplomaţie excesul de zel al
Germaniei. Mitul hărniciei nu
mai ţine, atunci când în spiri-
tul comerţului liber, o ţară
face abuz de această liber-
tate şi încearcă să obţină pe
piaţa altui stat o poziţie
dominantă prin practici
înşelătoare.

Germania este
acuzată că ar influenţa cursul
de schimb al monedei euro,
în favoarea propriilor expor-
turi şi că ar vinde produsele
sub preţul de producţie.
America nu mai este dispusă
să fie pe post de piaţă de
desfacere şi anunţă că va  in-
troduce taxe vamale în cazul
în care Germania vinde pe
piaţa americană produse la
preţ de dumping. Răspunsul
Berlinului a venit prompt.
Doar că ne lasă la capitolul
cifre, care să contrazică
analiză serioasă a Americii,
în ceaţă şi ne mai oferă in-
clus în preţ pe lângă utilaje
sau wurst şi o broşurică
filozofică, despre cum Ger-
mania apără comerţul liber.
Ipocrizia Berlinului devine din
ce în ce mai ofensivă. Armate
de experţi germani cu
ochelari ca fundul de borcan
au intrat în luptă cu Washing-
tonul.

Pentru Germania
miza este una existenţială.
Cu cât şeful de la Casa Albă
va arătă că de fapt nu capitu-
larea din 1945 ci cata-
pultarea Germaniei stă la
baza acestei probleme, cu
atât riscă Berlinul să-şi piardă
faţa în ochii Europei. Copilul
minune este un la un pas să
fie demascat drept plagiator,
iar succesul său devine din
ce în ce mai îndoielnic. Dar
oare ce să fi plagiat? Ceea
ce preşedintele Americii
acuză, este realitatea unei
saga germane de natură
economică, conturată în alte
timpuri de exces de zel ale
arienilor.

Deci sub un
Goebbels şchiop şi un Hitler
scund. Walter Fliess sau
Gerhard Kreyssig fabulau
deja prin 1943 despre

înfiinţarea unei comunităţii a
cărbunelui şi oţelului în Eu-
ropa, care să ofere Ger-
maniei posibilitatea de a
naviga în relaţiile economice
cu SUA sub un pavilion euro-
pean, având la bază de facto
întreaga producţie de oţel a
continentului. Pentru a
deghiza hegemonia ger-
mana, experţi au propus ca
această ramură a industriei
să fie trecută sub o autoritate
comună, asigurând astfel în
spiritul ideologiei fasciste o
formă a capitalului monopo-
list. O asemenea entitate
europeană ar acorda fiecărei
ţări cote de producţie în real-
itate mai avantajoase pentru
Germania decât comerţul
liber.

Alţi experţi germani,
precum Walter Funk sau Her-
bert Martini au elaborat un
plan pentru o uniune mone-
tara bazată pe cursuri 
de schimb fixe, care 
să permită Germaniei
aprovizionarea cu materie
primă şi alimente în Europa
la preţuri stabile, iar totodată
în relaţie cu SUA o monedă
subapreciată. Păi cum să nu
aibă Donald Trump un déjà-
vu când urma să dea mâna
cu Angela Merkel şi nu mai
era sigur dacă îi stă un
mustăcios în faţă sau doar 
o sfântă. Imediat după
Conferinţa de la Teheran din
1943 Germania încă activă
pe front, începuse să se
pregătească pentru o nouă
ordine europeană de după
război.

Deci, indiferent cum
s-ar sfârşi războiul, planurile
economice ale Reichului tre-
buiau duse la un bun sfârşit.
După încheierea războiului în
spiritul deghizării nu a fost
nevoie decât să se găsească
doi autori voluntari, de
preferinţă francezi, care să-şi
asume proiectul nazist, drept
proiect de pace pentru Eu-
ropa de după război. Şi iată
cum Jean Monet şi Robert
Schuman au catapultat sub
pavilion european Germania
zilelor noastre. Fără îndoială
acest conflict va lua am-
ploare şi ne va arăta şi nouă
la periferia continentului, care
este diferenţa dintre capitu-
lare şi catapultare. Ca una
dintre o şenilă de tanc zdro-
bitoare şi o economie
naţională est europeană
oferită pe tavă.

●
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Unire, cât mai grabnic!Unire, cât mai grabnic!

Galina
Martea

AAr fi o eroare gravă
în istoria naţiunii române în
cazul dacă unirea Basara-
biei cu România nu se va
produce până în anul 2018.
Acest lucru trebuie realizat
nu numai pentru o necesi-
tate istorică, dar pentru o
necesitate vitală în existenţa
unui popor cu aceleaşi orig-
ini de limbă vorbită, tradiţii,
cultură. Dacă, în timp, în
viaţa românilor din Basara-
bia s-au produs multe erori,
s-au produs nenumărate
nenorociri, s-au produs
divizări/rupturi de teritoriu,
oricum, la ziua de azi acest
ţinut continuă să existe, de
asemenea, în condiţii pline
de incertitudini şi fără nicio
perspectivă pentru un viitor
cât de cât luminos.

Actualmente, în cali-
tate de stat independent, R.
Moldova își are acumulați
25 de ani de la declararea
independenţei, însă şi
această aniversare este
plină de regrete, scăldată
de durerea poporului în-
fometat şi istovit, de
necazurile vieţii cotidiene. În
rezultat, realitatea efectivă
conform evenimentelor
derulate de până acum au
demonstrat, în nenumărate
rânduri, că R. Moldova nu
poate exista în continuare în
calitate de stat independent,
deoarece clasa dominantă
a societăţii nu este capabilă
de a administra ţara pe cri-
terii civilizate, iar poporul
este condamnat, la
nesfârşit, să înfrunte sărăcia
absolută şi fărădelegile so-
ciale instaurate în cadrul
ţării. Conform experţilor din
domeniu, se consideră că
statul moldovenesc actual-
mente se regăseşte în faţa
unui faliment total în toate
domeniile de activitate
economică, socială şi
politică, iar prin acţiunile re-
alizate de-a lungul anilor
statul a dovedit că este ab-
solut incapabil de a guverna
ţara pe principii moderne,
transparente şi democrat-
ice, şi, respectiv, incapabilă
de a întreprinde vreo de-
cizie corespunzătoare
macar atunci când ţara este
în cel mai mare pericol al
existenţei. În consecinţă, s-
a produs falimentul integral
al ţării, ruinarea şi
înstrăinarea completă a
poporului, astfel, rămânând
prezentă în societate, în
mod activ, doar sărăcia,
mizeria şi degradarea
socială. Ţara aflându-se la o
etapă catastrofală de
sărăcie şi degradare
socială, nemijlocit, s-a pro-
dus distrugerea până în

talpă a societăţii şi, nu în ul-
timul rând, s-a dărâmat în
mod tragic identitatea
naţională a poporului român
din Basarabia. Astfel, fiind la
un nivel extrem de redus în
dezvoltarea umană şi
socială, societatea
basarabeană, în calitate de
stat independent, nu mai
are nicio şansă de a-şi revi-
taliza de sine stătător
existenţa într-un viitor
apropiat, sau ba chiar şi

într-un viitor îndepărtat.
Deci, în acest caz, soci-
etatea basarabeană are
nevoie, nemijlocit, de supor-
tul României, ţara care îi
este mamă, frate, soră con-
form originilor. Respectiv,
sub această notă şi în acest
caz, devine prezentă şi
necesitatea istorică de reîn-
tregire a neamului româ-
nesc (după modelul
Germaniei). Prin urmare, în
mod real şi benefic, pentru
poporul român din Basara-
bia reunirea este nespus de
necesară cu România.

O altă direcţie pen-
tru societatea basarabeană
nu poate fi, indiferent de
faptul că mulţi dintre guver-
natorii și locuitorii ţării nu
doresc acest lucru. Iar
eroarea grava care s-a pro-
dus în 27 august 1991 (aşa
cum au demonstrat-o
specialiştii din domeniu,
spunând: odată cu
destrămarea URSS, R.
Moldova nu a trebuit să-şi
declare independenţa, însă
a fost necesar să declare
unirea cu România, astfel
realizând procesul  real de
reîntregire a neamului
românesc cu partia-mamă)
trebuie reparată acuma, în
mod urgent, cu atât mai
mult că societatea
basarabeană actualmente
se regăseşte la răscruce de
drumuri, poporul fiind foarte
dezorientat şi nelămurit în
tot ceea ce vrea şi în tot
ceea ce trebuie să facă. De
aceea, pentru a înlătura
erorile trecutului, atunci

prezentul trebuie să fie cât
mai activ în rectificarea şi in-
staurarea adevărului istoric
şi anume: prin reîntregirea
neamului românesc care în
prezent este divizat în două
state independente. Pentru
ca această Unire/Reunire
să se producă cu adevărat
şi de neîntârziat este nece-
sar ca ambele state
româneşti, R.Moldova şi
România, unul de pe malul
drept şi altul de pe malul

stâng al Prutului, să se
aşeze la masa trata-
tivelor/dialogurilor în modul
cel mai civilizat pentru a
găsi soluţia cea mai potrivită
în a revendica această
problemă nespus de
stringentă a naţiunii
române. Pentru ca
a s p i r a ţ i a / i n i ţ i a t i v a
corespunzătoare să fie
realizată cel târziu până în
anul 2018 (aşa cum este
preconizată de Sfatul Ţării 2
– proiect constituit în 27
martie 2016 la Chişinău,
preşedintele Comitetului de
Iniţiativă pentru înfiinţarea
„Sfatului Ţării 2” fiind acade-
micianul Nicolae Dabija),
atunci atât R.Moldova, cât şi
România trebuie să
privească acest lucru ca pe
unul prioritar al naţiunii şi,
totodată, considerându-l o
valoare inegalabilă în
existenţa acestora. Respec-
tiv, ar urma ca şi în Româ-
nia să fie constituit un
proiect asemănător Sfatului
Ţării 2, acesta fiind denumit
„Sfatul Ţării 2 – Salvarea
Basarabiei”. În modul
acesta, România se va
prezenta ca un adevărat ex-
emplu în dorinţa de reîntre-
gire a neamului românesc
şi, totodată, în modul acesta
va stimula/motiva omul
basarabean pentru a
înţelege mai bine proce-
sele/evenimentele istorice
ce se produc în societate şi
în afara ei.

Astfel, procesul de
reunificare a două state
româneşti, posibil, îşi va lua

startul cu adevarat, iar soci-
etatea basarabeană, încetul
cu încetul, posibil cu în-
credere, va reîncepe proce-
sul de conştientizare
corectă a evenimentelor ce
trebuiesc a fi realizate în
mod negreşit şi în direcţia
necesară/corectă. Cu atât
mai mult, ţinând cont de fap-
tul că la etapa actuală
Basarabia se regăseşte într-
o situaţie destul de incertă
în a lua deciziile

corespunzătoare care de-
pind în mare masură de
clasa de guvernare, atunci
România ar urma să fie
acea care să orienteze
acţiunea în cauză către
acele terenuri şi soluţii care
să fie cât mai benefice pen-
tru ambele state româneşti
şi, nemijlocit, pentru întreg
poporul român. Cu atât mai
mult, la ziua de azi având
potenţialul necesar şi fiind o
putere economică şi
culturală dezvoltată în
spaţiul european, ba chiar şi
în cel mondial, România
prin asemenea metode ar
influenţa şi mai uşor/şi mai
mult poporul basarabean
care este extrem de dezori-
entat în viaţa personală şi
socială. Pentru a reîncepe
procesul real al negocierilor
între două state româneşti,
în cazul dat, cred, nici nu
mai sunt necesare compo-
nentele de a lua în calcul
care vor fi consecinţele
acestei reuniri. Cu certitu-
dine, că România va fi acea
care va suporta toate
consecinţele, preluând în
subordinea sa un stat fali-
mentar în toate domeniile
de activitate socială şi
economică, respectiv, cu
imense datorii externe de
miliarde de dolari, precum şi
alte probleme enorme de
ordin social, moral, politic.

Totodată, este cazul
de menţionat că România
de-a lungul anilor, după anii
1990-prezent, încearcă prin
toate metodele posibile să
ajute nespus de mult R.

Moldova (cu toate că proce-
sul de reunificare a două
state româneşti este încă
prea departe de realitate),
astfel, investind mijloace fi-
nanciare enorme în instru-
irea tineretului studios,
oferind burse de studii de
mii de locuri în instituţiile de
învăţământ din România;
alocarea de milioane lei
românești pentru diverse
probleme interne ale
societăţii basarabene; aju-
toare umanitare, cu titlu gra-
tuit,  de milioane lei
româneşti pentru mii şi sute
de mii tone de produse ali-
mentare (făină, zahăr,
mălai, paste făinoase, con-
serve de carne/de pate/de
legume, dar și păcură pen-
tru încălzire); şi multe altele;
şi, nu în ultimul rând,
oferirea de posibilităţi reale
pentru redobândirea
cetăţeniei române, acţiune
de o valoare inestimabilă.
Necătând la faptul că şi
România are destule prob-
leme interne de ordin eco-
nomic şi social, însă ea,
oricum, continuă să ajute
R.Moldova. Acestea sunt
acţiuni demne de apreciere
din partea statului român,
iar societatea basarabeană
ar urma să-i fie
recunoscătoare. Dar, pe
lângă toate acestea este
necesar ca reîntregirea nea-
mului românesc să se
producă într-un final şi cât
mai urgent doar din principii
de identitate şi unitate
naţională; respectiv, pentru
a pune în valoare identi-
tatea, conştiinţa şi demni-
tatea unui popor/unei
naţiuni. Iar cel mai important
este ca totalitatea acestor
acțiuni să aparțină și să se
axeze integral pe principiul
de recunoaştere a propriilor
origini – neamul românesc.
Acest lucru este cel mai pri-
oritar şi cel mai important în
existenţa unui popor, iar
toate restul se soluţionează
de la sine, în timp.  Însă,
pentru a realiza cursul aces-
tor evenimente istorice,
atunci realitatea respectivă
trebuie să fie acceptată de
orice om de conducere din
ambele state româneşti şi
de orice cetățean al
societăţii basarabene şi al
societăţii române, indiferent
de consecinţele care vor
urma. 

Astfel, va fi salvată
Basarabia şi poporul
basarabean care continuă
să existe într-o sărăcie 
şi degradare socială
halucinantă, plină de
erori/necazuri/incertitudini. 

Și va fi salvată şi
protejată identitatea naţiunii
române.

●



4 Tichia de politician

O mare victorie a democrației americaneO mare victorie a democrației americane

Grid
Modorcea

SSă ne amintim ce
spunea senatorul John Mc-
Cain acum câteva luni:
„America nu e România.
Chiar dacă Trump va ieși
președinte, sistemul ameri-
can funcționaează, vom ști
cum să-i temperăm exce-
sele”. Iar unul din marile ex-
cese ale lui Trump a fost,
poate că mai este, acela de
a distruge legea Oba-
macare. Nici nu a fost uns
bine ca președinte, că a și
semnat decredul de
desființare a acestei legi, la
care administrația Obama
lucrase ani de zile și în-
tocmise o lege a drepturilor
la sănătate ale tuturor amer-
icanilor, ducând astfel Amer-
ica în topul celor mai
evoluate țări privind grija
pentru sănătate a
populației. Dar Trump a sfi-
dat acest adevăr și a tăiat
dintr-un foc, la o oră de la
numirea sa, dreptul la
ocrotirea sănătății (îngrijire
medicală gratuită) a încă 24
de milioane de americani,
fapt care a stârnit un
adevărat război în țara ce
abia l-a ales. Oamenii lui au
fost siderați. Nu se conduce
o țară prin ură. A ajuns la
aberația să schimbe legea
pe ici, pe colo și s-o
numească Trumpcare!
Vendeta lui Trump cu
Obama este veche, dar
acest gest i-a distrus com-
plet startul marelui magnat.
După două luni de bătălii de
toate felurile, culminând cu
războiul mediatic, Trump a
ajuns să se recunoască în-
vins. Nu mi-a venit să cred
când l-am auzit spunând:
„We learned a lot… So, it’s
been certainly for me, an in-
teresting experience. / Am
învățat multe…  Categoric,
pentru mine a fost o
experiență interesantă”.
Bravos președinte! Parcă
am fi pe Dâmbovița. A tulbu-
rat apele și acum bea
agheazmă. Experimente pe
spinarea poporului. El este
un președinte al tuturor
americanilor sau doar al mil-
ionarilor? Nu poate să fie
sănătate asigurată doar
pentru unii și pentru alții nu.

În articolele mele
dedicate lui Trump, am
prevăzut că el va avea mari
probleme. La ce fel de mare
Americă s-o fi gândit el? La
aceea a „legilor” făcute de
Ku Klux Klan?! O astfel de
Americă mare nu mai e
posibilă. Rolul lui Trump va
fi mereu acela de a se haz-
arda, iar sistemul demo-
cratic american va dovedi
ca există, că funcționează.
Orice virus în sistem este

bun, fiindcă îl mobilizează, îl
face să-și arate forța. Nu
mai avem de-a face cu
America „corectitudinii
politice” sau a Ku Klux Klan-
ului.

Iar milionarii lui
Trump l-au pus la respect.
Fiindcă votul a fost dat de
republicani. Un senator re-
publican a explicat că re-
publicanii au fost în consens
cu democrații întrucât Oba-
macare constituie o
problemă de interes gen-
eral. Nu am așteptat să vină
un dictator să ne învețe ce
să facem, a mai spus el. Iar
emisiunile televizate au titrat
cu litere de-o șchiopapă:
„Today is great day for all
Americans / Astăzi este o zi
mare pentru toți americanii”.

*

Trump ne-a tot trimis
mesaje prin care ne arăta
cum va arăta guvernarea sa
după modelul celebrului
Plan de 100 de zile. Această
o sută de zile va fi în esență
oglinda celor patru ani de
domnie. N-au trecut însă
decât 50 de zile. Păi dacă
așa va arăta și oglinda
mare, va fi nenorocire,
fiindcă cele 50 de zile au
fost catastrofale, eșec pe
toată linia, nemulțumiri in-
terne și internaționale, nimic
creator, numai destructiv.

La Fitness, un tânăr
îmi spunea că el a fost fan
Trump, dar nu mai e. Nu-și
imagina că un om ales de
el, de oameni ca el, creduli,
desigur, poate să fie un
mare farseur, să-i păcălescă
pe toți. Cum poate un bil-
ionar să vorbească de egal-
itate, de drepturile omului,
de libertate sau
democrație!? Poate? Nu
poate. El nu poate avea ca
ideal, dar nici ca program,
să asigure sănătatea la cei
mai săraci oameni, care nu-
și pot plăti medicul! Era și el
oripilat că prima măsură a
lui Trump ca președinte a
fost să taie legea Oba-
macare! De atunci oamenii
s-au speriat și au ieșit în
stradă. Chiar și în zilele cele
mai friguroase, bătrânii au
pichetat diverse instituții,
cerând reintroducerea legii,
apărarea sănătății pentru
toți.

Abia acum votanții
lui Trump se trezesc și
încep să înțeleagă faptul că
un bilionar nu-i poate apăra
pe săraci, ci pe cei ca el, pe
bogați. Trump ca președinte
trebuie să facă politică, nu
afaceri, nu negustorie.

Nici o clipă nu am
greșit diagnosticul când am
spus că Trump va
reprezenta imperialismul
american, adică o formă 

de societate anacro-
nică, fiindcă societatea
americană actuală este
stabilizată de către Obama
și președinții de dinainte sa
la valori democratice. Dacă
Obama ar fi avut un nou
mandat, sau dacă era
aleasă Hillary, America se
îndrepta spre un socialism
liberal. Ca și Suedia, Norve-
gia și alte țări occidentale
puternic dezvoltate.

De aceea a fost ales
Trump, să întoarcă foaia, să
pună clar un baraj între
bogați și săraci. El nu con-
cepe să existe săraci. Dar
săracii există datorită
bogaților, celor care n-ar
putea exista fără săraci, fără
cei pe care i-au sărăcit.
Bogații n-ar ajunge bogați
dacă nu i-ar exploata pe
săraci. Masa de sărăntoci i-
a dus la putere.

Trump nu concepe
să fii sărac. Cică săracul să
muncească, să ajungă
bogat. Are aici, în America,
toate condițiile să-și
împlinească cele mai
îndrăznețe visuri. Dar el,
Trump, când era sărac, și-a
împlinit visul prin muncă
cinstită? Unde se
garantează munca cinstită?
M-am înfiorat când am citit
în „The New York Times”
lista cu taxele neplătite de
către Trump, se ridică le
zeci de milioane de dolari!
De acest lucru l-a acuzat și
Robert De Niro, i-a spus să
facă ciocu’ mic, căci e un
exemplu rău pentru Amer-
ica, e un exemplu de amer-
ican care nu și-a plătit
taxele!

Deci America are în
fruntea sa un imperialist
tipic. Care, dacă nu ar
funcționa sistemul, ar putea
face dezastru în țară, ar da
peste cap istoria, fiindcă de
200 de ani America 
s-a dezvoltat numai într-o
direcție, democrată. Toate
guvernările ei au luptat cu
mafia drogurilor, cu
prostituția, cu jaful, cu rasis-
mul, toate libertățăile demo-
cratice au fost câștigate pas
cu pas, cu multă vărsare de
sânge.

Iar acum? Asta era
miza! Se poate ca America
să se reîntoarcă la rasism,
la Ku Klux Klan, la drepturile
omului bogat, la sfidarea

săracilor, la apărarea a tot
ceea ce însemană America
Great Again, adică așa cum
era ea acum 200 de ani?!
Nimeni nu și-am imaginat
că la acest lucru se putea
gândi Trump când își rostea
sloganul electoral!

E o situație cumplită,
spun unii, foarte îngrijorați:
omenirea are în Trump un
mare adversar, care nu
gândește politic, face totul
din instinct, un instinct al
puterii, al acaparării, al
dominării fără crâcnire, fără
replică, un „dictatorship”,
cum îl numea un republican
de-al său, adică un creator
de dictatură, mai mult, un
președinte care nu iubește
arta, pe artiști, care are un
umor de gang. Poate un
astfel de om să facă o
Americă, o lume, luminată?
Suntem departe de idealuri,

de idealism. Ne aflăm exact
în faza Capitalului lui Marx.

Da, dar cu o perfidie
superioară, îmi spunea
tânărul de la Fitness. De un
primitivism feroce. Vezi tot
scandalul cu presa, cu
CNN, cu telefoanele ascul-
tate, cu relațiile dubioase
privind implicarea Rusiei în
alegeri, în controlul
informațiilor, dar mai ales
grava problemă a
imigranților, care sigur va
declanșa un război
internațional dacă nu e
stopată la timp! Toate prob-
lemele fundamentale ale
țării, de care se ocupa
Obama, au fost uitate, în
prim-plan se află numai o
plasă incredibilă de diversi-
uni. Iar tot muntele de
contestări anti-Trump
crește, tot crește, va fi un
tăvălug incredibil, care va
cădea tot pe cei nevoiași.
Cei bogați, dintr-o tabără
sau alta, se vor înțelege.
Toți vor aplauda noile
metode de jecmănire. Va fi
un sistem super corporativ,
pe care îl prevedea
mișcarea Zeitgeist.

Dar bine că sistemul
funcționează și stoparea
aberației Trumpcare a făcut
ca americanii să-și revină în
fire, să dovedească faptul
că știu să lupte, să-și apere
drepturile.

Însă încercări mari și
grele vor mai fi. Se vorbea
la un moment dat de o

politică de izolare a lui
Trump, să fie lăsat cu iluzi-
ile lui aberante, iar soci-
etatea să-și vadă de treabă,
să nu asculte de ce emană
el. Și cred că istoria actuală
a Americii va face o listă de
antologii ale guvernării
Trump. Deja una de
proporții există. Purtătorul
său de cuvânt, un anume
Paul Ryan, dat afară de
Obama ca incapabil și luat
de Trump, ca frate de ură
anti-Obama, a spus că dl.
președinte iubește freedom,
e un adept al libertății. Și
prin afacerea Obamacare a
dat un exemplu clar de cum
concepe el libertatea. A
spus, libertatea înseamnă a
alege, oamenii au dreptul
de a alege. O lege a
sănătății înseamnă liber-
tatea cetățeanului de a
alege între sănătate și calea
de a-și plăti medicul. Nu vrei
să plătești medicul, spi-
talizarea, alege sănătatea.
Nu te îmbolnăvi, fii sănătos
și nu o să ai nevoie să-ți
plătești medicul. Deci dl.
Președinte nu te obigă să-ți
plătești medicul, te lasă să
optezi, îți dă libertatea să
alegi!

Iată tipul de perver-
siune primitivă despre care
vorbeam mai sus. Cine nu
vrea să fie sănătos? Avem
aici imaginea unei Americi
de nemuritori. Nimeni nu se
mai îmbolnăvește. Oba-
macare era o lege pentru
oameni bolnavi. Trumpcare
va fi o lege sau o lipsă de
lege pentru oameni
sănătoși! Dar cei care emit
așa ceva sunt sănătoși?
Perversiunea nu este o
boală? Să-i crezi pe oameni
tâmpiți, e un mod de a-i con-
duce spre balamuc. Oare
asta înseamnă Make Amer-
ica Great Again!? E ca în
povestea cu alba-neagra.

Deocamdată, oa-
menii și-au mai revenit în
fire. Obamacare a învins.
Peste noapte s-au re-
deschis cabinetele medicale
închise, doctorii dați afară
și-au reintrat în drepturi, tot
personalul medical la fel, cei
neajutorați au primit
chemări că drepturile lor
sunt intacte, ca mai înainte.
Furtuna a trecut. Se poate
ca după furtună să fie
liniște? Se poate. Dar poate
că e liniștea de dinaintea
unei noi furtuni? Ce mai
pregătește Trump? Prin ce
teste va mai trece
democrația americană?

●



Ghimpele Națiunii

Lunga noapte a minții de dinaintea unui an pe care mulți ni-l vor de doliu…Lunga noapte a minții de dinaintea unui an pe care mulți ni-l vor de doliu…

Cezar Adonis
Mihalache

CChiar de ar fi fost
vorba de simple „petarde”,
înghesuite într-un dispozitiv
nereușit, chiar dacă „det-
onarea” ar fi produs doar un
nor de fum, dând cu fundul de
pământ câteva babe rătăcite
pe drum, cei doi tot ar fi 
trebuit condamnați exemplar!
Pentru că nu era vorba doar
de o joacă prostească,
accidentală, ci de un plan
pregătit meticulos. Și pentru
care încadrarea juridică ar fi
trebuit să fie, nu doar
„tentativă”, ci „apartenență la
un grup infracțional organi-
zat”. Și nu trebuiau șterși la
nas, chiar dacă erau dovediți
a fi niște mucoși mustind
umoare verzuie, și mai ales
de către o instanță care prin
deciziile ei a asigurat, pe
lângă  pedepsirea ridicolă a
celor doi dobitoci cu mințile în-
fierbântate, și o portiță de
ieșire pentru cei ce vor între-
prinde pe viitor acțiuni simi-
lare, ca indivizi și/sau
organizații.

Citind reîncadrările
decise de Justiția Română în
cazul celor doi, este
halucinantă acțiunea de
liniștire a apelor, practic, până
și vânzătorii de petarde fiind
mai vinovați decât cei doi! (Și
nu doar pentru ceea ce
comercializează pe sub
tarabe, ci pentru consecințele
pe care le-ar putea avea ma-
nipularea materialelor
pirotehnice în mâinile altora).

Or, de ce să mai fie

săltați cei ce vând și folosesc
pocnitori, dacă Justiția
Română a decis că lucrurile
nu sunt, de fapt, atât de
grave, pedepsindu-i pe cei doi
la închisoarea „exemplară” de
„10 luni şi 8 zile” (!), respectiv
„11 luni şi 6 zile” (!). Așadar,
cât pentru o bancă ruptă în
parc, chiar dacă faptele petre-
cute la Târgu Secuiesc,
intențiile, faptele și contextul,
ar fi pus pe jar justiția din orice
țară europeană!

De aceea, și dacă le-
ar fi scăpat accidental
„petardele” într-un tomberon,
și dacă le-ar fi aruncat ca 
doi tembeli la picioarele
trecătorilor, doar pentru
distracție, Justiția ar fi trebuit
să fie neiertătoare. Pentru că
era o „distracție” la adresa
românilor menită să timoreze.
Dar în condițiile în care toată
acțiunea a fost clar
premeditată, dispozitivele
„preparate” (iar faptul că au
reprezentat doar „niște” fire
legate amatoristic nu consti-
tuie o scuză), nu ar fi trebuit
să existe nici o îngăduință.
Mai urmează ca o altă
instanță să decidă să ne
cerem și scuze pentru că i-am
hărțuit pe ei, nevinovații
teroriști, să ne publicăm
scuzele în publicațiile lor
maghiare, eventual sub arti-
colele secuiului care ne vrea
capetele, luptând pentru asta
„Cu arma în mână”, ba, să le
și plătim despăgubiri, even-
tual deschizându-le noi 
un magazin unde să-și
pregătească, din petarde și
artificii, banalele lor „jucării”.

Și totuși, nu pedep-

sirea ridicolă a celor doi indi-
vizi reprezintă cea mai mare
gafă a instanței! Deși este tot
mai îndoielnic a fi fost o
„gafă”. Pentru că nu ne in-
teresa de fel unde ar fi folosit
cei doi săpunurile în
următoarea lor etapă de viață!

Grav este faptul că,
deși în rechizitoriu instanța
recunoaște natura extremistă,
violentă, îndreptată împotriva
Statului Român, a mișcării din
care aceștia fac parte,
„Mișcarea de Tineret 64 de
Comitate – HVIM”, organizată
„în vederea inițierii de acțiuni
violente care să conducă la
materializarea obiectivelor au-
tonomiste și revizioniste pro-
movate prin mesaj public 
de membrii respectivei
organizații iredentiste (refac-
erea Ungariei Mari)”, Justiția
nu a mers mai departe, deci-
siv!

Pentru scoaterea
definitivă, cu punct și virgulă,
în afara legii a acestei
organizații.

Și este ceva cu
adevărat ilar, căci, deși
recunoaște caracterul fascist,
xenofob și rasist al mișcării
(nu și terorist, deși lucrurile
erau evidente), Justiția nu a
decis tocmai scoaterea în
afara legii, fie și ca măsură
complementară hotărârii de a-
i lăsa de capul lor pe cei 
doi făptași, a acestei grupări
e x t r e m i s t - r e v i z i o n i s t e .  
Adică, aparent, o 
treabă neterminată, lăsată,
„românește”, în coadă de
pește, neasumată până la
capăt cu bărbăție.

Doar aparent, însă…

Căci, decizia instanței se con-
stituie doar într-un alt nod pe
lațul pe care revizioniștii vor
să ni-l pună de gât într-un mo-
ment simbolic: „Centenarul
Marii Uniri”.

Un An Jubiliar care
pare a prinde conturile date
nu numai de indiferența și
delăsarea autoritățile în
pregătirea unui moment is-
toric, tratându-l strict din per-
spectiva unor sarcini de
serviciu, și nici măcar așa, în
cazul multor funcționari pub-
lici…

Deja am consemnat
mulți țăruși anti-românești
împunși de maghiarimea
politică. În Monitorul Oficial,
act al Statului Român, a fost
publicată inițiativa privind au-
tonomia ținutului secuiesc,
dar nimeni nu a răspuns pen-
tru această blasfemie, nimic
nu a fost retractat, acest
număr anti-românesc al unui
act oficial al Statului Român
rămânând în arhive, probabil
în principiul de acțiune 
al iredentiștilor, ca o altă
sămânță sădită ce doar
așteaptă a încolți (Telkes
Simon).

Și atunci să ne mire
că, mai nou, primarii din
Ardeal pactizează cu
maghiarimea politică, dând
frâu liber afișării denumirilor
maghiare chiar la intrarea în
urbele lor?! (Iar Emil Boc se
transformă într-un stindard
grotesc al maghiarismului,
dacă nu prin acțiuni voie, 
cel puțin prin lașitate). Și
acțiunile continuă! Parlamen-
tarii adoptă în serie acte leg-
islative prin care vor să

încetățenească, iar ritmul a
trecut de simpla cadență a
celor 27 de ani trecuți în „pas
cu pas”, maghiara ca limbă
obligatorie în sănătate, apoi,
prin extensii și raportări politic-
agresive la stări deja create,
vor cere, având ca funda-
mentare ceea ce se întâm-
plă acum, recunoașterea
maghiarei ca a doua limbă
oficială în România.

Probabil, în anul Cen-
tenarului ne vom trezi nu doar
că guvernanții au uitat să or-
ganizeze licitații pentru
achiziționarea de drapele, dar
vom constata brusca explozie
a producției de eșarfe negre
pe care va fi scris poate chiar
„centenar” pe ungurește, ban-
derole ce vor împodobi
brațele maghiarimii și pe cele
ale cozilor noastre de topor…

Să nu transformăm
dară, prin indiferența noastră
față de acțiunile guvernanților,
ceea ce a mai rămas din anul
de dinaintea „Centenarului”
într-o lunga noapte a minții
noastre de dinaintea unui Ju-
bileu ce nu va mai fi poate nici
măcar al nostru, ci, afișat pub-
lic de ei, pe post de centenar
al doliului nostru.

P.S.:

În același dosar,
judecătorii au constatat că și
Asociația „Szent Laszlo
Serege” are un caracter fas-
cist, xenofob și rasist! Avem
dară două asociații extremiste
ce s-au constituit într-un grup
organizat. Și totuși, doar
constatări…

●

Victor Ponta, salvatorul UDMR!Victor Ponta, salvatorul UDMR!

Ion
Coja

ÎÎn vara lui 2008,
domnul V., bun cunoscător
al dedesubturilor nevăzute
din politica partidelor, mi-a
dat o informație stranie: „s-
a decis ca PRM să nu mai
intre în Parlament, iar în
2012 aceeași soartă să o
aibă și UDMR!”

Mai mult n-am putut
să aflu, cine anume „a
decis”? Drept care m-am
dus la Vadim, să văd ce e
de făcut. Era cred prima
discuție cu Vadim numai noi
doi de față. Am rămas cu
impresia că știa de această
decizie și nu făcea nimic ca
să i se opună. Campania
electorală o ducea de
mântuială, de ochii lumii.
Poate că greșesc și
păcătuiesc deci, dar când
PRM la alegerile pentru
Parlamentul european a
scos apoi procentul nece-
sar, am rămas cu între-
barea: cumva fotoliul de
parlamentar european
câștigat de Vadim a fost
obținut la schimb cu ac-
ceptarea eșecului electoral

programat din 2008? În con-
tinuare, PRM a mers tot în
jos fără nicio încercare /
strategie serioasă de a fi re-
vigorat și pus pe linia de plu-
tire.

Eram însă curios să
văd ce se va întâmpla cu
UDMR la alegerile din
toamna lui 2012. În ziua vo-
tului am urmărit toate comu-
nicatele de la exit-poluri.
Cam toate anunțau eșecul
UDMR, ieșirea din Parla-
ment a acestui partid „con-
tra naturii”!

Minune mare însă!
La câteva minute după ce s-
a încheiat votul în toată
Țara, ne pomenim cu Ponta
intrând intempestiv pe tele-
viuni și anunțând cam așa:
„Îi felicit pe prietenii din
UDMR care au trecut pragul
de cinci la sută!” Repet, a
fost făcut acest anunț cu
totul neașteptat din partea
unui prim ministru la două-
trei minute după închiderea
secțiilor de vot. Am priceput
că prin acest enunț Ponta,
cu autoritatea de prim min-
istru, a obligat echipa care
se ocupa cu număratul vo-
turilor să-i dea pe UDMR
câștigători, salvați de la ret-

rogradarea din Parlament.
Era, pentru mine cel puțin,
evident că Ponta le forța
mâna celor ce deciseseră în
2008 excluderea din Parla-
ment a partidelor „extrem-
iste”, PRM și UDMR.
Decizia a fost respectată
numai pe jumătate, ceea ce
a fost o grea lovitură dată in-
tereselor naționale, apărate
în Parlament numai de
PRM! Din 2008 și până azi
nimeni nu mai reprezintă in-
teresele românilor în Parla-
mentul României!

La alegerile din
2012 a devenit evident pen-
tru strategii UDMR că vi-
itorul lor în Parlamentul
României este incert! Nu
mai aveau nicio siguranță
că vor putea scoate fatidicul
cini la sută. Alegătorii
maghiari nu mai aveau chef
să-i voteze pe derbedeii din
UDMR, cu nimic mai buni
decât corupții „noștri”!

Și atunci ce au făcut
liderii UDMR? L-au con-
strâns/șantajat/convins/obli
gat pe Ponta, ca prim min-
istru, să schimbe NUMAI ÎM
FOLOSUL UDMR pragul
electoral, astfel că la
alegerile din decembrie

2016 UDMR nu a mai trecut
prin emoțiile pragului de
5%. UDMR poate dormi
liniștit! Chiar dacă cei mai
mulți maghiari nu-i vor mai
vota, ei tot vor intra în Par-
lament, grație acestui
derbedeu nulit VICTOR
PONTA ajuns prim ministru,
căruia îi mai datorăm ceva:
proiectul geamiei mamut din
București!

În fine, după trage-
dia de la Colectiv, în loc să
se implice energic în an-
chetarea cazului, a acciden-
tului care se produsese fără
nicio vină din partea prim
ministrului ori a guvernului,
Ponta și-a dat demisia. Gest
prin care i-a adus la gu-
vernare pe „tehnocrații” lui
Johannis. Cine l-a determi-
nat pe Ponta să părăsească
guvernul fără măcar să con-
sulte conducerea partidului
care-l propulsase pe scena
poitică? A primit sfatul cui ca
să se retragă? Sau, mult
mai probabil, cine i-a ordo-
nat să procedeze în acest
fel? Cu ce este șantajat Vic-
tor Ponta ca, de mai multe
ori la rând, să abandoneze
respectul intereselor
naționale, să uite de ele,

chiar și din postura supremă
de prim ministru?!
În aceeași cheie citesc și
conflictul pe care se
strofoacă să-l provoace
acum cu Dragnea, la con-
ducerea PSD! Cheia în care
poate fi înțeleasă logica
comportamentului lui Ponta
este simplă: avem de-a face
cu un aventurier ambițios,
capabil de orice ticăloșie,
care nu are nicio greață din
a produce mari deservicii
Patriei sale. Nu este singu-
rul dintre liderii noștri politici
de carton aflat în această
postură, din păcate. Fiecare
așteaptă momentul mult
visat când se va apela la
serviciile sale de coadă de
topor și va primi o funcție
importantă în stat.

Mi-ar fi greu să iden-
tific acel lider politic care,
aflat într-o funcție
importantă în structurile
statului român, nu s-a
dovedit a fi o coadă de
topor! Nu mi-e foarte clar a
cui coadă de topor, în folo-
sul cui au acționat! În niciun
caz al românilor!

●


