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Nici măcar focul nu mai aprinde cenușa uitării!Nici măcar focul nu mai aprinde cenușa uitării!

Cezar Adonis

Mihalache

ȘȘi totuși, îngrijorarea
lui este exagerată! Măcar
pentru faptul că au trecut
vremurile în care, după
moartea unui ocârmuitor,
memoria acestuia să fie
batjocorită… Pe de altă
parte, nu poți ști ce forme de
răzbunare ne rezervă vi-
itorul! Cum vor reacționa
copii de azi, adulții de
mâine, când vor înțelege de
unde li se trage răul de care
vor avea parte… Cine știe
ce forme de ironizare, de
hulire, de mancurtizare

chiar, a „tătucilor” care au
nenorocit nepoții neamului
ne rezervă viitorul? Un viitor
ce aparține unor generații
extrem de creative în
formele și formulele de
manifestare ale agorei tim-
pului lor! Căci, dacă avem
deja toate motivele să ne în-
doim că vor mai avea cele
minim necesare pentru un
trai decent în țara
moștenită, măcar de
imaginația lor putem fi sig-
uri! Și atunci, tremurul pe
care îl are tovarășul Ilici în
voce, în clipa în care vine
vorba de ceea ce lasă în
urmă, are mai mult decât un
sâmbure roșu de îngrijorare.

„Înainte”, refularea
de masă la adresa foștilor
conducători, huliți post-
mortem, consta în dis-
trugerea efectivă a oricărei
memorii. Era mai simplu:
cărți, fotografii de familie,
portrete înrămate propagan-
distic, toate strânse în
piețele publice și arse. Dar
azi, societatea, nici măcar a
noastră!, nu mai este atât de
neglijentă cu aceste „urme”;
și nu mai calcinează
rămășițele, nu mai ridică pur
și simplu capacul de la
tomberonul istoriei pentru a

arunca acolo rămășițele vit-
riolante.

Mecanismul batjo-
coririi satirico-virtuale post-
mortem poate lua oricând
locul îngropării unor timpuri
de care să nu ne mai
aducem aminte! Și poate că
este mai bine așa. Pentru că
somnul rațiunii naște
monștri, îi renaște, sub alte
forme, adesea mai brutale,
iar cine uită prin ce a trecut,
merită să o mai pățească o
dată, nu?!

De aceea, Ion Ili-
escu are de ce să se teamă
de ceea ce va fi după „ple-
carea” lui! Din păcate, 
în aceeași autosuficiență,

ipocrizie și, mai ales ego-
ism, el se gândește tot la
sine. Pentru că nu era să se
schimbe la bătrânețe… Iar
în loc să se îngrijoreze pen-
tru noi, de cum vom fi noi
după ce el își va fi sfârșit
drumul biologic, în loc să-și
facă mea culpa pentru ceea
ce lasă în urmă, începând
cu forma diabolică pe care
au prins-o „lăstarii” pe care
i-a sădit pe lângă el și ter-
minând cu rădăcinile
otrăvitoare care au sufocat
țara, ducând-o aproape de
marginea unei prăpăstii cum
nu ne-a fost să avem parte
nici măcar în timpul
războaielor, pe el îl
îngrijorează tot propria-i
memorie! Imagina lui post-
mortem…

Este conștient că
nu-i va mai face nimeni, nu
un muzeu, nici măcar un
altar! Și nu i se va pune fo-
tografia nici măcar la un In
memoriam de țară, așa cum
merită foștii conducători.

Și mai știe că
„dovezile” pe care le lasă în
urmă nu vor fi distruse de
furia oarbă a societății…
Pentru că, deja, pleacă mult
prea târziu, atât de târziu că
nici nu mai contează. Iar

fobia lui, manifestată recent,
față de felul în care îi va fi
schilodită imaginea după
moarte nu prea are temei…

În plus, spre norocul
lui, și tragedia noastră, atâta
dușmănie de țară, atâta
trădare, atâta ură venetică
s-au revărsat după ce el nu
a mai contat, ca funcții, în
stat, iar mai apoi în bârlogul
lui de partid, că poate sta
liniștit! Nu o să-i
batjocorească nimeni imag-
inea. Ar însemna, de altfel,
să i se mai dea un strop de
valoare, o prețuire, fie ea și
cât negru sub unghie, după
marea trecere. Iar
lamentările lui despre cum

își va distruge singur toate
fotografiile pe care le are
prin casă, justificându-se că
vrea să protejeze, nu imag-
inea lui, ci a soției, sunt
penibile.

De aceea, tovarășe
Iliescu Ion, nu vă incendiați
cotețul de amintiri! Nu dați
foc peticelor de celuloid în
care apăreți, orice ar fi ele:
jocurile cu discurile
tovarășei cabinetului doi,
călcarea în picioare a
revoluției, îmbrățișările
minerilor, hărțile revândute
prin acorduri „postpere-
stroika” (!). Lăsați-le pe
toate acolo unde le aveți! Că
nu ne mai pasă. Sunteți deja
mult prea cenușă a timpului
istoric pentru a ne mai
pierde vremea să vă con-
struim „imaginea” din
funinginea pe care vreți să o
lăsați în urmă, peste cetățile
pe care l-ați incendiat și dis-
trus deja, pentru a mai conta
câteva fotografii în plus…
Oricum nu aveți nevoie de
alte fotografii în Cartea
neagră a conducătorilor
trădători… Sunt suficiente
cele pe care le știm…

●

Hoții..., acum „ca ziua”!Hoții..., acum „ca ziua”!

Mihai

Vintilă

CCum vrea să fure
Guvernul Tudose de la tineri
pentru pensionarii de azi?
Simplu... A discutat și pus pe
tapet un proiect de
ordonanţă de urgenţă prin
care contribuţia la Pilonul II
de pensii private obligatorii
va fi redusă de la 5,1 la 3,7
procente începând de anul
viitor!

Ce înseamnă asta?
Hoție, pungășie, spuneți-i
cum vreți! Oricum ar fi,
firește, tot treabă de lotru se
scheamă!

Pentru a înțelege
hoția, trebuie să vă descriu
mai întâi „mecanismul”. Unul
destul de simplu! Contribuția
la pilonul II se plătește de
către firme în numele anga-
jatului în contul statului.
Acesta direcționează apoi
5,1 la sută din ei, adică
contribuția, în contul pe care

fiecare angajat îl are la firma
cu care a semnat contractul
de administrare. De aici banii
sunt ai contribuabilului. Adică
el îi primește la împlinirea
vârstei de 65 de ani fie într-o
singură tranșă fie în plăți
lunare dacă a avut o
contribuție de minim 15 ani.
Dacă asiguratul treceprea
devreme în lumea celor
drepți, și nu mai apucă pen-
sia, banii sunt virați în con-
turile moștenitorilor. Cu alte
cuvinte, banii rămân propri-
etarului (viu!) sau urmașilor
proprietarilor (într-un fel, tot
proprietarului!).

Ei bine, de la bugetul
asigurărilor sociale sunt
plătite pensiile actuale.
Pricipiul se numește „al
solidarității”. E o prostie și nu
mai funcționează bine în
aproape nici o țară din lume.
Dar să lasăm asta acum.
Practic, generațiile de
lucrători de azi plătesc pen-
siile lucrătorilor de ieri ieșiti la
pensie. Deci pensia nu o dă
guvernul, ci o plătim noi ăștia

care muncim! Guvernul doar
o ia din alții saci și o pune
într-unul. Dar nu din solidari-
tate, ci cu scopuri mai pre-
cise.

Așadar, cum fură Gu-
vernul Tudose? Simplu -
mută banii din buzunarele
private în buzunarul statului
cu o iluzorie promisiune de a
vă plăti cândva statul pensia.
Adică banii Pilonului II, în loc
să se ducă acolo unde le
este locul prin lege, în con-
turile private, se vor duce de
acum înainte în contul statu-
lui.

Și ce este rău în
acestă mișcare? v-ați putea
întreba. Ei, de aici începe
problema. Conturile private
sunt proprietatea fiecărui
contribuabil iar statul nu se
poate atinge de ele. Nuar
trebui nici măcar să se
gândească la o asemenea
„mișcare”. Contul general e
altceva. De acolo statul
poate lua banii tăi și plăti
pensii speciale ale unora

care nu au contribuit dar vor
mai mulți bani prin fraudarea
regulii generale - plata după
contribuții. Plus că dacă mori
înainte de vârsta de pen-
sionare - asta e ghinion! Fa-
milia ta nu primește nimic. Ai
contribuit la bunăstarea
generală degeaba. Fie
primit!

Mai mult, având în
vedere scăderea populației,
a numărului de angajați este
mai mult decât sigur că în vi-
itor statul NU va putea
susține sistemul public de
pensii. Ideea PSD este de a
mulțumi pensionarii de azi,
care îi votează, cu banii
munciți și plătiți de cei aflați
în câmpul muncii și care nu
votează PSD decât în
proporție mai mică. Practic
plătește promisiunile elec-
torale cu banii celui care
muncesc!

Or, în toată lumea
schema asta se cheamă furt!

●
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Modorcea

AAni de zile am avut
o rubrică numită „Starea
națiunii”, în care urmăream
tot ce mișcă pe scena
politică și sancționam, fie
prin limbaj demascator, de
atitudine, în stil eminescian,
fie în limbaj pamfletar, cara-
gialesc. Și unul din prietenii
ziariști de la ziarul la care
publicam constant acest se-
rial, mi-a spus să adun
aceste articole-pamflet într-
o carte. Și am început să fac
munca asta, dar noi priorități
m-au împins spre alte
direcții și cartea a rămas
neterminată. Dar am s-o ter-
min. Și am să adaug și ce
scriu acum. Un calup foarte
important din ea, fiindcă se
potrivea, numit „Gașca,
dușman al Spiritului critic”, l-
am inclus în volumul recent
apărut Spiritul critic (Ed.
Scriitorilor, 2017), lansat în
septembrie la Festivalul
„Enescu” și apoi la Librăria
„Sadoveanu”.

Dar nu mică mi-a
fost mirarea când am de-
scoperit că există la TVR o
emisiune numtă „Starea
nației”, realizată de un tânăr
necunoscut pentru mine,
despre care nu am mai
auzit, pe nume Dragoș
Pătraru (n. 1977, Ploiești),
care o realizează în limbaj
pamfletar, propunându-și
cam aceeași arie tematică
pe care am abordat-o și eu
în serialul „Starea națiunii”!

Colosal! Ține-o,
Doamne! Nu mi-a venit să
cred că la TVR, unde am lu-
crat și eu ani buni, se poate
întâmpla așa ceva! Chiar că
este incredibil să vezi o emi-
siune devastatoare la postul
care, prin statut parcă, este
tributar puterii, angajat în
barca politică a țării, la
cheremul parlamentarilor, al
votului lor, care decid dacă
postul merge bine, adică
bine în favoarea lor, dacă nu
cumva s-a abătut de la prin-
cipiile statului de drept, pe
care ei le încalcă grosolan,
în văzul lumii. Dar, la urma
urmei, TVR nu este un post
public, plătit din banii con-
tribuabililor, așa cum sunt
plătiți și parlamentarii, de al-
tfel? Nu este firesc ca el să
reprezinte poporul român,
vocea națiunii, căreia
Pătraru îi zice nație?!

Diferența dintre
națiune și nație o dă însuși
limbajul. Termenii înseamnă
cam același lucru, dar nație
este puțin peiorativ, are un
parfum pamfletar, fiindcă se
referă la poporul de jos, la
omul de rând, așa cum este
și rubrica din sânul emisiu-
nii numită „Vax populi”, în

loc de „Vox populi”. Până și
vocea poporului este
persiflată, fiindcă a devenit
vax, ca materia statuilor de
la Muzeul Madame Tus-
sauds! Starea nației este de
plâns. Păi nu de ceară sunt
acele personaje, care, la în-
trebarea: „Știți pe ce planetă
ne aflăm?”, de pildă,
răspund: „Nu știu. Eu nu
sunt din localitate”. Și el era
chiar din localitatea unde se
făcea reportajul, undeva la
țară, în jurul Bucureștiului.
Dar el era un vax. Și cum
vox a devenit vax, așa și
națiunea a devenit nație, cu-
vânt care poate fi tradus și
prin „n-ați-o ție, dă-mi-o
mie”, ce definește foarte
bine jecmăneala pe care o
înfierează Pătraru cu multă
ironie și vehemență. Fiindcă
pe bandiți și javre, nu poți
să-i tratezi altfel. Și
defilează prin emisiunea lui
Pătraru personaje ca Iohan-
nis, Dragnea, Tudose,
Tăriceanu, Băsescu,
Toader, Mișa, Udrea, Ponta,
Orban, Plumb, Olguța
Vasilescu, toți, nu este iertat
nimeni, toată clasa politică
și tot ce este mai de râs în
ea și în evenimentele ce au
loc la zi în țara noastră.

Starea nației, a
poporului de jos, este de
plâns. De ce? Din cauză că
starea națiunii a fost adusă
de poporul de sus, de clasa
politică, la starea de jos,
adică la disperare, la haos,
prin abuzul de putere, prin
corupție, prin lipsa de
personalități de la conduc-
erea țării. Arma numărul 1 în
demolarea politicienilor este
logica. Chiar logica
elementară. Pătraru nu face
decât vânează lipsa de
logică din afirmațiile oame-
nilor politici, le arată lipsa de
cultură, incapacitatea de a
gândi. Altfel spus, îi prinde
cu mâța-n sac, cu minciu-
nile. Se revelează o clasă
politică mitomană, care se
îneacă în promisiuni,
incapabilă de a face o lege,
ca legea pensiilor, promisă
în campanie, incapabilă de
coerență, una spune și alta
face sau se face că face,
fiindcă de făcut nu face
nimic, decât minte.
Prăpastia dintre adevăr și
aceste gogoși ale politicie-
nilor este uriașă și evidentă,
fiindcă este judecată cu log-
ica ecuației de trei simple.
Și se aduc pe micul ecran
probe, adică declarațiile mit-
omanilor. Când un
președinte de partid este
demascat că minte de
îngheață apele, că este in-
capabil de o coerență
elementară, ce credeți că
face el? Își dă demisia, cum
ar fi normal? Nu, continuă
să mintă. Cât timp? La in-

finit. Fiindcă  nu este nimeni
care să-l oprească, să-l de-
barce, fiindcă toți sunt din
același aluat. Pleacă el, vine
altul în loc, poate și mai
nătărău. Emisiunea lui
Pătraru ne arată că trăim
într-o permanentă criză,
într-un paroxism al
incompetenței, că starea
naținii este o stare de
apocalipsă, dar există totuși
spreranța că poporul de jos
are o socoteală, își așteaptă
victimele la cotitură. Și că
sancțiunile, când vor veni, și
vor veni!, vor fi nemiloase.

Indiscutabil, este
cea mai bună emisiune
politică din România, o țară
mândră, dar înecată în emi-
siuni obosite, moarte, în di-
vertismente fără haz, la
care  cred că se mai uită
doar rudele actorilor amatori
care au îmbătrânit pe micile
ecrane. Invazia de prostitu-
are estetică pare că nu se
mai termină. Și a venit
această gură de aer, ceea
ce însemnă că nu totul este
pierdut, Pătraru arată că
este mereu în formă, bine
documentat, stăpânește
foarte bine materia,  foarte
generoasă, de altfel, în
prostii, fiindcă e suficient să
arate ce enormități mai emit
personajele. Este o muncă
de selecție, de punere față
în față sau în paralel a unor
declarații. Ceea ce
dovedește că are o echipă
foarte bună de urmăritori.
Felul cum taie la montaj
este cheia acuzelor și a
pamfletului. Plus că mai
aduce în montaj și replici
sau mici fragmente din
filmele românești, care se
potrivesc cu situațiile pe
care le critică. Ba adaugă și
personaje fictive sau simbo-
lice, precum un mecanic al
mașinii politice,
nefuncțională și imposibil de
reparat.

O astfel de emisiune
arată cât de penibili sunt
alde Cristoiu, CTP și alți
așa-ziși „analiști politci”,
obosiți, plictisiți, desfigurați
de bătut apa-n piuă, fără
idei, fără nerv, niște epave,
cărora Pătraru le dă o lecție
prin puterea de penetrație
rapidă a faptelor și relie-
farea acidă a persoanjelor
incriminate. Pe când ceilalți
se câcâie, se bâlbâie, o fac
pe „profesioniștii” (mostră
de imbecilitate!), el trage di-
rect la țintă, simplu, normal,
logic. Pătraru este tocmai
vocea care lipsea, o voce
normală, în contra curentu-
lui general, înecat în
vorbăreală, al „analiștilor
politici”, care au dus discur-
sul logic la o sofisticăreală
sufocantă, un păienjeniș în
care se încurcă ei înșiși. Ei
au complicat la culme ceea

ce trebuie să fie simplu ca
bună ziua.

Dragoș Pătraru să
nu se lase, să continue
această emisiune, orice s-ar
întâmpla. Are har, are put-
erea de a-i lua pe toți
grangurii în tărbacă, fără
complexe, cu curaj, ca un
Don Quiote în lupta cu mo-
rile de vânt. Și îi spun că toți
stau cu ochii pe emisiunea
lui și că are susținători. Ca
să-și facă aliat și alte idei, îi
recomand să caute arti-
colele mele despre „starea
națiunii sub animalul politic”
sau despre „statul de
gașcă”. Să-și facă aliați din
oamenii care nu se tem de
adevăr.

Se spune că umorul
nu a scăpat lumea de Holo-
caust, așa cum nici umorul
emisiunii „Starea nației” nu
va scăpa România de sin-
istrele personaje care o
conduc. Din galeria pe care
o are în vizor Pătraru, nu
există nici un personaj poz-
itiv. Nici mai de Doamne-
ajută. Dar ce, în lumea lui
Caragiale există? Există
câte o Mița Baston sau o
Zoe, „damă bună”, dar care
nu face decât încurcă ițele,
cam ca Nuți din Pleșcoi,
deși acum au apărut în joc
și alte Mițe, ca Rovana și
Olguța. Nici nu trebuie să le
schimbe numele, sunt de
acolo, din piesă.

*

Am auzit că, la un
moment dat, emisiunea lui
Pătraru, nume care este el
însuși foarte potivit cu
starea, căci exprimă tocmai
capetele pătrate care ne
conduc, care se află în
vizor, a fost desființată,
mutată o vreme pe alt post,
sigur că au fost presiuni, ca
vocea unui astfel de justițiar
să moară. N-a murit, a în-
viat, fiindcă națiunea are
nevoie de o asemenea voce
despre vaxul nației. Și locul
ei este chiar aici, la Televiz-
iunea publică.  O țară care
nu are astfel de emisiuni nu
e normală, nu e întreagă.
Emisiunea lui Pătraru e un
semn de normalitate.

Astfel de emisiuni
am văzut cu duiumul în
America. Mai ales de când
a apărut Trump la cârmă cu
aberațiile lui, de tipul „fake
news”, pe care ziariștii le-au
sancționat prompt. Cred că
niciodată în America nu au
existat atâtea emisiuni pam-
fletare ca acum, atâția actori
mari care să-l interpreteze
pe Trump sau clona lui. Zeci
de emisiuni l-au făcut
harcea-parcea, l-au adus la
ordine, la locul pe care tre-
buie să-l ocupe un
președinte într-o istorie

măreață, pe care nu el a
făcut-o, el este doar benefi-
ciarul ei. Democrația nu
este o invenție proastă a lui
Trump, iar sistemul îl
sancționează. Acolo sis-
temul funcționează și emisi-
unile pamfletare, care
lovesc la țintă, au efect,
dovadă că Trump a fost pus
la punct, s-a domesticit,
intră în rând, cum se spune.
Va putea emisiunea lui
Pătraru să pună la punct o
întreagă clasă politică în
derivă, ar putea ea să
aducă România la normali-
tate? E greu de crezut, cu o
floare nu se face primăvară.

Și-apoi, ca să aibă
efectul scontat, trebuie ca
sistemul să funcționeze.
Funcționeză? Nu. Acesta
este și scopul politicilor, să
facă ca o astfel de emisiune
să  nu aibă efect. Dar e bine
că există. Poate va mai
apărea și o altă floare. Și
alta. Și vom avea un buchet.
E limpede că românii au tal-
ent și că vor supraviețui
oricăror miasme care
sufocă aerul națiunii. Mai
multe refectoare pe clasa
politică, incisive, satirice, vor
avea efect, vor face ca
stâlpii nației să se clatine,
iar stâlpii națiunii să se
întărească dacă sunt bine
înfipți în adevăr.

Trebuie să dispară
însă emisiunile de compro-
mis, gen „Profesioniștii”,
„Las Fierbinți”, „La Măruță”,
„Chefi la cuțite”,
„Cârcotașii”, „Te pui cu
blondele?”, „Aici eu sunt
vedetă”, „Mondenii”,
„Românii au talent”, o
imitație penibilă, o
caricatură, a celebrei emisi-
uni americane „America’s
Got Talent”, unde juriul e for-
mat din mari personalități,
de la care tinerii și noi toți
avem de învățat ceva, pe
când la ProTV, concurenții
sunt mai breji decât figurile
din juriu, cu totul insipide. 

Probabil că o fi ceva
de capul uneia, Delia, dar e
ridicolă, de parcă ar fi
extrasă din piesa „Femeile
savante” de Molière, nu are
ce căuta într-un juriu care
dă note unora mai talentați
decât ea, așa cum nici
ceilalți juriști nu sunt mai
pricepuți, plus că ei apar în
mai toate emisiunile muzi-
cale, precum „Vocea
României”, de parcă românii
și-au secat valorile,
personalitățile din muzică! 

- continuare în pagina a 4 -a-
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PPătraru ar trebui să
selecteze și enormitățile pe
care le emană acești jurați,
sunt la fel de oligofrene ca
răspunsurile din secvența „Vax
populi”. De ani de zile defilează
aceeași echipă de juriști ama-
tori, care tot dau lecții altora,
când ei sunt primii care ar tre-
bui să primească lecții de pro-
fesionalism. Trebuie mereu, de
la un sezon la altul,
împrospătate aceste jurii, care
se comportă de parcă emisiu-
nile respective ar fi moșia lor,
iar ei, zei, carre dau verdicte!
Așa cum trebuie împrospătate
toate emisiunile îmbătrânite. 

Dar ce-au făcut mai
marii lor fără idei? Au schimbat
titlurile unor vechi eminiuni
penibile, adică au vopsit gar-
dul, dar înăuntru a rămas tot
leopardul, tot formulele insipide
și învechite, cu trupe expirate,
ca „Vouă”, ca schizoizii din ex-
Puii mei, ca show-ul sinistru al
unui căpos (Capatos), căruia i-
au zis „Xtra Night Show”, ca să
nu înețegi nimic! Un titlu de
emisiune trebuie să atragă, să
fie ca o țintă și să fie și pe

românește, dar „revoluția” a
atins numai titlurile, pe bază de
jocuri de cuvinte sau sonorități,
ca „România 9”. Sigur, nu este
vorba despre nici o Românie
nouă, ci de una ruptă-n două
sau în nouă! 

Cel puțin România lui
Pătraru este România la pătrat
(la capete pătrate) și ne mai dă
o speranță prin profesionalis-

mul ei, prin faptul că e posibil
să nu apară compromisul
(fiindcă presiuni există destule,
nu ne îndoim). Sau ce să
înțelegem din titluri ca „Za Za
Sing”, „iUmor”, „Next Star”,

„FANtastic Show”, „X Factor” și
alte zeci ca ele? E o
aglomerație sufocantă. Storc
băieții lămâia. Aceeași lămâie,
o dau de la unii la alții. Aceleași
teme și belele.

Când nu existau tele-
viziunile pe lume, mărturisesc
că ne jucam mai frumos, mai
sănătos, oricum, cu mai multă
imaginație decât se joacă azi

acești tineri pe micile ecrane,
care ne intră nespălați în casă.
În loc de o emisiune și bună, o
sută proaste, varză, fără idei,
fără oameni talentați în ele,
fără personalități, de aceea

seamănă izbitor în prostie
unele cu altele, ca și făcătorii
între ei. În toate emisiunile
muzicale, se târguie cam
același scenariu, iar
concurenții sunt mai breji decât
membrii juriului. Nici nu este
greu, cu un juriu întârziat! 

Românii sunt un popor
muzical, de unde atâtea
falsități, de unde atâtea emisi-
uni muzicale nedogite, ca niște
instrumente dezacordate? Sau
la capitolul muzică populară, e
incredibil! Românii au un fol-
clor fantastic, poate cel mai
original din lume, atunci de
unde atâtea stilizări insipide,
mârlănii vocale, atâta ama-
torism ca în emisiunile de
muzică populară?

Nu mai vorbesc de
cantitatea uriașă de filme
proaste, de reluări criminale,
numai filme de serie B, cu vio-
luri, bătăi, crime, prostituție. 

Televiziunile din
România au devenit latrina
producției mondiale de filme
comerciale second hand. Dar
despre acest aspect am scris
nu o dată, când am făcut o
analiză specială, la obiect. Aici
mă refer la divertisment, la
emisiunile produse de televiz-
iunile noastre. Divertismentul

este dominant, dar cu ce? Cu
tot felul de umpluturi, care
umplu lipsa de idei a televiziu-
nilor falimentare, incapabile de
producție proprie, cu altoiuri
comice însă, chinuite, obosite,
ca „Stela și Arșinel”, căci ma-
joritatea posturilor practică un
umor care le convine
guvernanților, fiindcă arată ca
o mângâiere pe umeri.

Nu, e nevoie de un
umor incisiv, radical, ca o
invectivă, ca o satiră pe bază
de date foarte exacte și con-
crete, pe dezvăluiri parodice,
pamfletare, care să usture. E
nevoie de un bici comic care
să facă mârțoaga politică să se
trezească la realitate, să se în-
trebe dacă mai este cal bun la
ceva ori aut! Și dacă suflul
proaspăt de moralitate începe
de aici, dacă vom avea un
umor de calitate, ca în paremi-
ile românești, avem speranța
că totul se va aerisi, că Româ-
nia va scăpa, în sfârșit, de
capetele ei pătrate. Marea
aeriseală e posibilă.

●

Koveşi, cu demisia pe masă, Iohannis, în vizorul „lunetiştilor”…Koveşi, cu demisia pe masă, Iohannis, în vizorul „lunetiştilor”…

Maria Diana

Popescu

MMai e pesedist pînă la
unghii Guvernul Hagi Tudose,
în noua formulă,? Păi, nu prea.
N-are cum, din moment ce Tu-
dose e omul sistemului, lus-
tragiul generalilor din S.R.I., un
student întîrziat, altoit cu
epoleţi, premier al lui Iohannis,
nu al României, iar Dragnea se
curtează cu Iohannis, cu al
cărui sprijin, cîteva grupări de
şmecheraşi mafioţi au smuls o
bucată din terenul marcat de
Dragnea. Dacă la început Tu-
dose lătra că va fi mai grozav
decît Grindeanu, acum
încasează lovitură după
lovitură, în urma erorilor uriaşe.
De lătratul cîinelui nu pică gar-
dul şi nu se rupe lanţul.
Românii sînt tot desculţi, iar
ăştia din cele două palate de la
Bucureşti, zic că sîntem
consideraţi patrioţi doar cînd ne
vindem străinilor tinerii, apele,
pădurile, pămînturile şi primim
în bătătură migranţi! Pîngărit de
atîta sacrificiu traiul românului
s-a stafidit ca un rahat la soare,
în care tocmai am călcat
votîndu-l pe Iohannis şi mai,
apoi, pe Dragnea & co.

Legea pensiilor şi
legea salarizării şi-au sclintit pi-
cioarele, vine şi taxa de soli-
daritate de doi la sută, acciza la
carburanţi e cea mai mare din
Europa, preţul la energie şi
gaze creşte, taxele şi corupţia
au năvălit pe capul românilor
ca un şomoiog uriaş de spini,
unde şi-au făcut cuib cucu-
veaua mov hrănită de binom,
de Iohannis şi de americani, iar
democraţii ăştia burtoşi şi
absenţi, cînd e vorba de popor,
dacă n-ar fi fost senatori sau
deputaţi făcuţi cu traista de
bani, ar fi fost nişte purici plini
de păduchi. Taxa de solidari-

tate de care aminteam nu are
nici în clin nici în mînecă cu
protecţia socială a categoriilor
sărace din ţară, ci reprezintă
nevoia bugetului de finanţare.
Va fi plătită şi de săraci şi de
bogaţi, fiind parte a costului cu
angajatul, total contrar concep-
tului în sine. Aşadar, la
revedere prosperitate promisă
de Dragnea şi de noul guvern
al lui Iohannis. Prosperitate va
fi, dar nu pentru căţei, ci pentru
dulăii din Parlament, care şi-au
mărit salariile şi pensiile şi şi-au
făcut alte pensii speciale. Pen-
tru cei din administraţiile cen-
trale şi locale, care şi-au votat
salarii lungi cît postul mare!

Nu mai e nicio
diferenţă între politică şi
puşcărie. Serios! În sensul cel
mai nobil! Tudorel Toader,
justiţiar pînă în măduva
oaselor, a cedat şi el, în cele
din urmă, presiunilor, ieşind la
înaintare cu legea care va
zdruncina parteneriatul P.S.D.
– A.L.D.E. şi le va aduce
imense prejudicii de imagine.
Legea recursului compensato-
riu a scos deja din puşcării
peste 500 de persoane, alţi
peste 3.500 urmînd să ceară
liberarea condiţionată din prima
zi de aplicare a legii. Hoţi, vio-
latori, criminali şi alte tipuri de
infractori de drept comun, care
au făcut reclamaţii pe fondul
unor condiţii neprielnice de
cazare la mititica, vor fi
despăgubiţi de statul român,
adică din impozitele şi taxele
pe care le plătim noi. O pre-
ocupare manifestă, nu-i aşa?,
a organismelor europene pen-
tru infractori, nu şi pentru
cetăţeanul român, pensionar
sau salariat de rînd, terorizat de
biruri, neajunsuri şi sărăcie. Nu
şi pentru bolnavii din spitale,
care stau cîte trei într-un pat de
o persoană, în saloane insalu-
bre, pline de igrasie, gîndaci şi
ploşniţe, cu borcanul de mîn-

care la cap, adus de acasă
(puşcăriaşul are trei mese pe
zi, controlate la gramaj tot de
U.E.), cu plasa de medica-
mente şi accesorii cumpărate
tot din buzunarul lui, cu lipsă de
medici, de echipamente şi
aparatură, cu medici umiliţi,
suprasolicitaţi şi plătiţi cu un
sfert din salariul pe care îl
încasează un medic din U.E. şi
în jumătate cît femeile de ser-
viciu din Parlament, Consilii
Judeţene şi primării. Pe aceştia
cine îi mai despăgubeşte,
tovarăşe Iohannis?

Niki Cernat scrie că
„între coaliţiile P.S.D.-A.L.D.E.
şi D.N.A.-S.R.I. se poartă un
război de tranşee”, iar în astfel
de înfruntări, nu e recomandat
asaltul, fiindcă duşmanul te
seceră pe loc, cum s-a întîm-
plat cu O.U.G. 13, cu dosarul
Belina sau cu anchetarea
sufrageriei lui Oprea. Cînd
procurorii au ieşit din tranşeu şi
au tras o rafală în Guvernul
Grindeanu, au fost bombardaţi
imediat cu artileria C.C.R. şi
acuzaţi de abuz. Cînd P.S.D. s-
a năpustit cu bomba audierilor
peste Koveşi, Dragnea a primit
în piept o rafală de porci şi de
asfalt „tel drum”, iar acesta a
devenit un Robin Hood, cu dru-
murile şi porcii în spinare, unul
dintre cei care au edificat
operaţiunea „Noi suntem
Statul”, crezînd că prin priete-
nia şi şpriţurile cu Maior,
Coldea, Oprea, Koveşi va ben-
eficia de protecţia lor. A fost aşa
o bună perioadă de timp, 2010-
2014, în timpul dictaturii
băsiste. Dar, uşor-uşor, unele
piese din angrenaj au fost ex-
portate.

Creierul operaţiunii,
Maior fost executat de la con-
ducerea S.R.I. (semnul mazilirii
venind din S.U.A., de la noua
garnitură a administraţiei
Trump) şi trimis la Washington,
unde e pe cai mari, pînă la noi

ordine, iar foştii camarazi de pe
„cîmpul tactic” au rămas să se
asmută şi să se sfîşie între ei
mai rău decît animalele
sălbatice. Gabriel Oprea a fost
executat, era necesar, Victor
Ponta la fel, rămăsese Liviu
Dragnea. Lunetiştii din presa
S.R.I.-D.N.A. l-au împuşcat
tocmai din Brazilia. Cînd alianţa
P.S.D.-A.L.D.E. a mitraliat cu
Inspecţia Judiciară, duşmanul
a detonat imediat dosarul Be-
lina! Războiul continuă! Iohan-
nis comandă şi primeşte
comenzi din spatele frontului şi
din afară! Rămîneţi pe fază, ca
să vedem cine rămîne nese-
cerat şi cine adună leşurile
după gratii!

Ce veţi face concret,
tovarăşe Iohannis, tovarăşe
Hagi Tudose, astfel ca bolnavii
din spitale, pensionarii, medicii,
personalul medical, bătrînii din
azile copiii din casele de copii,
românii şi copiii lor care se
culcă nemîncaţi şi nu pot
merge la şcoală din lipsă de
bani, să nu se simtă
discriminaţi, pentru că de fapt,
sînt discriminaţi! Vă e frică de
D.N.A., nu-i aşa? Vă e frică să
nu aveţi soarta celor două min-
istrese, Sevil Shhaideh şi
Rovana Plumb, pe care D.N.A.
le-a transformat peste noapte
în „penale”, deşi nu sînt
acuzate de fapte de corupţie?
E un tîrg pe viaţă şi pe moarte
între preşedinte, grupările
mafiote de rang din D.N.A. şi
cele din jurul generalilor corupţi
din Servicii, iar Dacă Tudose
face gît în faţa împăraţilor va
avea soarta lui Grindeanu, a lui
Gabriel Oprea! Adică va fi sac-
rificat în acelaşi fel de
şmecherie, cerută de Sistem
sub masca luptei împotriva
corupţiei : convocarea la
D.N.A., acest sistem represiv
creat pe teritoriul nostru de
globalişti, acest guvern paralel,
criminal, din umbră, susţinut şi

apărat de S.U.A., U.E. şi
Soroş, care sub pretextul că
luptă împotriva corupţiei, luptă,
de fapt, potrivit dovezilor, îm-
potriva intereselor României,
pentru sărăcirea şi jefuirea ei!

Şandramaua D.N.A.
trebuie închisă cu orice preţ, iar
Koveşi, dacă o mai vrea C.I.A.,
s-o ia, ca să se spele cu ea pe
cap. Tudorel Toader are datoria
să solicite reintroducerea în
Codul penal a infracţiunii de
subminare a economiei
naţionale, să-i „execute” mai
întîi pe cucuvea şi pe medita-
torul Iohannis, care şi-a făcut
case din meditaţii, apoi pe toţi
cei care nu-şi pot justifica aver-
ile. Există sute de dovezi că tot
ce a făcut acest binom a fost în
sensul de a pune România la
dipoziţia prădătorilor străini şi
U.E.-işi. Altfel, „prietenii” vor
putea smulge o bucată
importantă din trupul României.
Vor o escrocherie la fel ca în
Spania, şi mai nou, Italia, dar
care nu le-a mers, datorită sis-
temului judiciar naţionalist, bine
pus la punct.

Una dintre marile
dovezi care ţipă închiderea
D.N.A. este Raportul de control
al Direcţiei Naţionale
Anticorupţie, ce conţine o
statistică alarmantă pentru
ceea ce reprezintă şi ceea ce
ar trebui să reprezinte această
instituţie: procentul achitărilor la
Secţia a II-a din cadrul D.N.A.
a atins 37,25 la sută şi a cres-
cut cu 83,87 la sută în 2016,
comparativ cu 2015. Numai
nişte politicieni iresponsabili
mai pot tolera ca D.N.A. să mai
funcţioneze după ravagiile
făcute de sistemul propriu crim-
inal şi represiv.

●
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Un jeg ce râmă la troaca bolșevismului de restaurațieUn jeg ce râmă la troaca bolșevismului de restaurație

Cezar Adonis

Mihalache

NNu există o
pedeapsă suficient de mare
pentru ceea ce a spus! Nu
există nici o formă de „al-
toire” pecuniară și morală
(oricum este un slinos
depășit moral) care să con-
trabalanseze dejecțiile pe
care le lasă în urmă lui când
horcăie a discurs politic! Și
nu există nici un sul de hâr-
tie igienică suficient de lung
pentru a acoperi mizeriile pe
care le-a defecat în de-
fectarea lui „profesională”
de-a lungul atâtor ani. Căci,
este doar un parlamentar,
nu?!… Și ce poți să-i faci
decât să-l lași să piară pre
limba lui…

Dar ăștia nu pier, ba,
cu fiecare agresiune la
adresa noastră, devin mai
nesimțiți, mai îngroșați în
obraz, și cu multe alte stra-
turi de slană puturoasă ce le
acoperă rămășițele, micro-
scopice în cazul lor, de
„conștiință”, de „rușine” ori
„jenă”…

Doar că totul are o
limită. Chiar și nesimțirea
roșie care își varsă balele
peste o națiune care nu și-a
lustrat agresorii și urmașii
de sânge ideologic ai aces-
tora trebuie, la un moment
dat, să se oprească din hi-

doasa-i scurgere… Iar noi
trebuie să adunăm acești
pârnăiași pe cazmaua pe
care ar fi trebuit să o
folosim, nu la o revoluție o
dată, ci zi de zi, pentru a
curăța porcăria politică,
parlamentară, de grup, de
clică și individuală…

Nu avem cum să-l
sancționăm? E prea de-
parte votul? E oricum prea
bine pitit acest „ghiță” în vit-
rina animalelor și do-
bitoacelor de pe listele de

partid? E și vina noastră,
pentru indiferența săvârșită
față de  monstrul de ciumă
roșie ce s-a lipit ca o ciungă
de altarul țării, de istorie, de
valori, de tradiții, de
cumsecădenie și răbdare…
Dar asta nu înseamnă că
trebuie să tăcem. Măcar
atât.

De drept, acest vier
politic ar trebui strigat pe
stradă exact cu apelativul a
ceea ce s-a dovedit a fi, mai
ales prin ultimele declarații
făcute la adresa memoriei
erorilor noștri: „Sebi Nicolae
Jeg”. Pentru că asta este
acest dihor politic deformat
de osânza nesimțirii agre-
sive. Un jeg.

Până acum îl
puteam delega la deficiențe
de caracter ca urmaș de
ciumă bubonică umflată,

explodată chiar, în șarjele
verbale de puroi roșu.

A dat în toți… A jig-
nit, a catalogat, a etichetat,
a agresat prin inițiative leg-
islative ce erau evidente
polițe personale… Și, de
fiecare dată, a scăpat,  chiar
așa supradimensionat în os-
ânza-i de porc roșu, stând

în spatele mamutului cu pi-
cioare de lut al sistemului.
La început al sistemului-par-
tid, apoi sistemul de vomă
revărsată din urnele
indiferenței și neghiobiei
noastre, pentru a fi la
adăpost în cele din urmă în
spatele sistemului „il capo
dei capi”. Sistemul cu „S”
mare, guvernamental, apoc-
aliptic… Pe care îl privim
cum ne strivește în picioare,
ne descuamează de
libertăți, ne jupoaie de
speranțe, ne scalpează
până la os doar pentru a im-
pune un roșu uniformizant.

De aceea, până
când acest personaj sin-
istru, amestec nisipos de
„bobi” și „telegi” comuniști
va mai râma fără opreliște
în troaca nesimțirii, azvâr-
lind cu botul-i plin de furun-
cule de inepții lăturile sale
jegoase?

Până aici, „Sebi
Nicolae Jeg”!  Că ne-ai jignit
pe noi, că ne-ai torpilat par-
lamentar-legislativ cu
imbecilități e una. Și le-am
suportat pentru că, deși ni
se așeza în spate un leș
duhnind de comunism, am
făcut-oîn numele a ceea ce
credem: libertățile de expri-
mare.

Dar să ajungi să
lovești în imaginea eroilor
neamului este mult prea
mult! Chiar și atunci când

fața-ți diformă de ură ți se
potrivește în rama unui
comisar sovietic întârziat.
Iar Țara nu este o scenă
pentru a permite
analfabeților funcționali-
morali să orăcăie împotriva
istoriei noastre!

Și totuși, în momen-
tul în care a atacat mișcarea
anticomunistă, partizanii
anilor ’40, el nu s-a descali-
ficat… Pentru că oricum nu
avea cum să cadă în mâlul
de lături al troacei când el
era acolo, cu multe degete
sub linia cea mai umilitoare
de pe tot eșichierul politic.
Dar a tras în troacă, nu o
coadă, nu un picior, ci întreg
animalul politic al PSD-ului.
Sigur, nu se va îneca în
voma roșie o altă lătură de
contur comunist. Se va
ridica, se va scutura și va
merge mai departe. Dar
dacă Partidul nu se va de-
limita de declarațiile lui
„Sebi Nicolae Jeg” la adresa
partizanilor noștri, atunci și
formațiunea social-
„democrată” va trebui să-și
pună o tăbliță la intrarea de
pe bulevardul imposturii:
„PSD JEG”. Iar porcul va
rămâne pe mai departe cel
mai bun prieten al partidu-
lui…

●

O țară confiscată...O țară confiscată...

George

Alexander

ÎÎncă nu se ştiu 
exact toate detaliile 
privind crearea grupului
infracțional, „Statul suntem
noi!”, dar, din declarațiile tot
mai multor oameni, reiese
că abuzurile, mistificarea
adevărului, fabricarea
dosarelor la comandă şi
nimicirea adversarilor au
fost pilonii de bază ai strate-
giei naționale. Este evident
că SRI s-a implicat politic,
alegând preşedinți în locul
poporului, cumpărând sau
făcând cadou televiziuni
unor personaje dintre cele
mai insalubre. Este evident
că DNA şi-a depăşit cu mult
atribuțiunile, folosind lupta
anticorupție ca o vendetta,
promovând în toate
eşaloanele oameni corupți,
slugi care ascultau numai
de ordine… De ordinele
altor corupți! Este evident că
mulți judecători au fost
şantajați, intimidați sau chiar
închişi de structurile
mafiote. Este, de aseme-
nea, evident şi faptul că
mulți judecători şi, mai ales
avocați, nu au avut şi nici nu
au vreo deontologie
profesională.

Numai Interese.
Este evident că niciun
preşedinte de țară nu a avut
tăria, alura morală, să facă
totuşi ceva bun şi pentru
Țară şi oamenii ei! Mai de-
vreme sau mai târziu,
fiecare a intrat într-o tabără,
defilând alături de indivizi in-
calificabili, pentru a-şi crea,
menține şi administra Privi-
legiile, Monopolul de piață…
De la preşedinți au învățat

multe capete luminate să
pârlească porcul cu infrac-
torii, căci TOȚI au mâncat
acelaşi şorici! 

Este evident că put-
erile străine, speculând Dis-
cordia națională, micimea
conducătorilor, precum şi
încrengăturile transpartinice
mafiote, s-au amestecat şi
se amestecă grosolan în
treburile interne ale țării
noastre! În fața unor aseme-

nea EVIDENȚE, ne
întrebăm, ce e de făcut?!
Înlăturarea din funcțiile
deținute, ale TUTUROR!,
este condiția minimă.

Amestec grosolan a
fost și în problema vaccin-
urilor... Aş spune că însuşi
descoperitorul vaccinului,
Edward Jenner, care a pus
bazele imunologiei în 1786,
s-ar răsuci în mormânt dacă
ar vedea pe mâinile cui a

încăput soarta a milioane de
copii din România!

Oricât ne-ar plăcea
să politizăm lucrurile sau,
dimpotrivă, am privi sceptic,
ca pe orice diversiune de
duzină, orice schimb de
idei, nu putem să facem
abstracție de sărăcia în care
trăiesc cei mai mulți dintre
copiii din România, de drep-
turile lor călcate în pi-
cioare…

Nu ştiu ce rămâne
pe obrazul unui copil după
ce i s-au uscat lacrimile, ştiu
numai că, în intimitate, orice
părinte îşi doreşte cu ar-
doare o schimbare în viața
sa şi a copiilor săi… Ca un
muribund între viață şi
moarte, este silit, uneori, să
aleagă… Şi nu este uşor!

Îşi doreşte, poate,
să nu mai ia drumul
străinătății pentru o bucată
de pâine, uneori. Îşi doreşte
să nu mai vadă niciodată
politicieni care se prefac că
le pasă…

Nu te preface că-ți
pasă, tu, politician de
Dâmbovița, de milioanele
de copii! Nimeni, din niciun
guvern, nu este şi n-a fost
vreodată vreo extensie a lui
Dumnezeu! Politicianismul
care insinuează că exprimă
aspirația oamenilor, că ştie
mai bine decât oricine ce
este mai bine de făcut,
aduce mai mult a demență!
În „Legea vaccinurilor oblig-
atorii…”, nici nu mai este
vorba de vaccinuri, acum…
Ci de un amalgam de
condiționări, constrângeri,
bariere! De un comporta-
ment şi o atitudine de
milițian! Oricât de sofisticată
ar părea, însă, legea
aceasta aduce mai curând a

invenție cu iz semifeudal!
Este bine, totuşi, că

ministrul acesta, care
girează legea vaccinării nu
a introdus tortura şi caznele
pentru părinții care o refuză!
Progresul a ajuns, evident,
şi la noi!

Fără vreo undă de
simpatie, întreb… De unde
i-or fi adus pe toți ăştia în
guvern?! Ce s-a-ntâmplat?!

Aceşti neadaptați la
vremuri n-au auzit de liber-
tatea ființei umane. De liber-
tatea de a alege viața pe
care ne-o dorim. De liber-
tatea de a nu fi de acord cu
ceea ce ni se spune.

Să lăsăm specialiştii
să se pronunțe despre vac-
cinuri! Dar să lăsăm şi uşile
deschise pentru părinți! Ei
sunt cei care-şi iubesc cel
mai mult copiii. Ei sunt cei
care ştiu că, la o adică, nici
toți banii din lume nu îi pot
aduce pe cei dragi înapoi…

●


