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„Abia am timp să maă mir că

exist, dar mă bucur totdeauna 

că sunt.”

- Nichita Stănescu
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tăcere și supunere…tăcere și supunere…

Cezar Adonis

Mihalache

SSă spunem că pe
asta nu o lăsăm să treacă!
Într-un fel sau altul, ne vom
trezi și vom punem piciorul
în prag! Pentru că este prea
mult: tot ceea ce ne privește
devine parte a unor clauze
„confidențiale”! Iar sistemul
nici măcar nu se mai
ferește, lejeritatea de care a
dat dovadă acesta în a cere

unor privați să semneze
clauze confidențiale, înainte
de a intra în „sistem” (ca au-
tori de manuale) ar putea fi
însăși dovada că suntem
deja în fața unei practici
generalizate.

De altfel, am mai
numărat în acestă epidemie
generată de scabia
guvernamentală câteva
încercări de a impune
„omertele” de stat peste
zona privată, de la discuțiile
cu fondurile private de pen-
sii la cele vizând companiile
de asigurări… Și nu poți să
nu te întrebi dacă nu suntem
deja parte a unei clauze
„confidențiale”. A unei
omerte holerice peste
libertățile noastre… Mai ales
că nu mai vorbim despre
zone relativ depărtate de
esența libertăților civice și
civile.

Din comoditate, din
prea multă încredere în
rezistența a ceva ce nu am
apărat, Democrația, practic,
lăsând-o să se consolideze
de la sine, în inerția trecerii
anilor (dar pară-se că ni s-a
„cimentat” exact opusul!), nu
tresărim, nu ne revoltăm, nu
ne ridicăm pentru apărarea
libertăților noastre decât în
clipa în care sunt atinse
exact noțiunile de dicționar.
Nu reacționăm în apărarea
democrației și a libertăților
câștigate decât în măsura
unor atacuri directe la
libertățile pe care le credem
(doar pe acelea) ca fiind

fundamentale. Deși toate
sunt fundamentale și nu ar
trebui să lăsăm nici una pe
post de „Cenușăreasă”.

Am făcut asta cu
presa, am zis, „Biată,
Cenușăreasă!”, și am lăsat-
o să ajungă, din zona
libertății de exprimare, la „și
altele”. Iar „trendul” impus
de Sistem ne-a adus deja în
situația în care, nu doar
dreptul de a alege ce citim a
ajuns un moft, ca opțiuni re-
strânse în timp, prin atacuri

la difuzorii de presă, prin
creșterea costurilor hârtiei și
cele de tipar, prin
desființarea, „toaletată”, a
chioșcurilor de ziare (să nu
murdărească fața unor
orașe oricum cenușii) să ne
fie periclitat și dreptul de a
alege despre ce și când să
scriem. Și nu doar în sfera
jurnalismului, strivit de multă
vreme.

Dar am lăsat lu-
crurile așa pentru că presa
trebuia doar să informeze și
să distreze, funcția ei
formativă fiind
decredibilizată, la început,
prin „dezvoltarea” unei
mase de felurite și feluriți
„viorici” și „doreli” de presă,
apoi ridiculizată ca nivel de
pertinență doar a
impertinenței unor dinozauri
care făceau pe sfătoșii.
Cum să aibă gazetarul
(gazetarul, nu jurnalistul, nu
fătuca de prompter) dreptul
de a scrie cu rol formativ?
Funcția formativă a fost
smulsă din breasla presei și
transferată noilor, nu
„media”, ci ocupațiilor din
noile sfere evolutive. „Influ-
encerii”, „formatorii” au fost
grupați, ca responsabilitate,
în jurul unor cadâne
necoapte, netrecute nici
măcar de prima experință
de viață, cu sfaturi și tren-
duri de a fi în blogosfera de
„cooking”, „parenting” (unde
personaje care nu au ieșit
încă din cluburi și terase ne
învață cum să ne creștem

pruncii!).
Acum, limitarea

drepturilor a intrat în esența
formativă a însăși națiunii. În
cea a cărților. A cărților fun-
damentale ale catedralei de
cuvinte destinate formării:
Manualele școlare.

Sistemul a înfășcat
mașina de tipărit manuale
școlare. Pentru că o națiune
nu poate fi liberă decât dacă
este luminată, nu?! Sistemul
a centralizat esența felului
de a-i învăța pe copii, ca vi-
itori adulți și decidenți, con-
turând o editură de stat ca
un mamut. Sigur, nu are
acolo, printre jardinierele de
pe holurile Ministerului
Educației, și autori de man-
uale. Și are nevoie de cei
vechi, dar pe care să-i
convertească, dacă tot nu
vor să intre în sistemul „de
stat”, la o omertă a tăcerii și
acceptării.

Și trebuie să fii cu
mult dincolo de nivelul unui
mârlan ajuns pe divan pen-
tru a avea tupeul să vii cu
note de cenzură în sfera
celei mai libere vocații.
Scrisul. Creația. Să impui
autorilor de manuale (în
primă fază, lor!) note
confidențiale.

Or, dacă Sistemul a
ajuns cu asemenea opisuri
de confidențialitate aici,
dacă purtătorii de mape de
prin ministere își permit ast-
fel de abordări, iată!, ca pe
o practică firească,
înseamnă că suntem parte
a unei omerte generalizate.
Și atunci, oare miniștrii nu
au semnat astfel de clauze?
Oare politicienii nu au iscălit
„a priori”, și nu doar la par-
tid, astfel de anexe? Și, mai
ales, fiind confidențiale, vom
afla vreodată pentru ce au
semnat? Pentru ce fel de,
nu „confidențialități”, ci ma-
trapazlâcuri de serviciu, de
grup politic sau etnic, ori de
clică având aplecări
infracționale?

●

Halal Halal 
Curte Constituțională!Curte Constituțională!

George

Petrovai

FFără îndoială, taată
politica României postdecem-
briste (și, din acest motiv, tot
ce mișcă-n țara asta de
aproape trei decenii) este o
necontenită și preaevidentă
adeverire a spusei „Peștele de
la cap se impute”: legi făcute
de hoți pentru hoți,
megarăufăcători fără pic de
obraz, academicieni foști
turnători și neobosiți plagia-
tori, lupi moraliști ce te
îngrețoșează cu insistența de
care dau dovadă ca nu cumva
să fie uitați de semeni, pe
scurt, impostura împuternicită
și nedemnitatea cauționată.

Sigur că într-un atare
marasm politico-juridic, 
în care actuala putere
pesedisto-aldistă nu-și
precupețește eforturile pentru
a pune gabja pe Justiție (nu
spunea Victor Ponta în 
vremea când era premierul
României și tartorul
pesediștilor că Direcția
Națională Anticorupție trebuie
subordonată politic?!), nici
Curtea Constituțională (CC) a
Partidului Social Democrat,
prelungire  în democrația
noastră originală a sinistrului
CC (Comitet Central) al Par-
tidului Comunist Român, nu
stă cu mâinile în sân, fapt care
contribuie din plin ca anualul
Mecanism de Cooperare și
Verificare (MCV) pe Justiție să
fie eminamente dezastruos.

La urma urmei de 
ce s-ar limita doar la 
atribuțiile sale privind
constituționalitatea legilor și a
raporturilor dintre instituțiile
statului, când Curtea nu
numai că este politizată până
în măduva oaselor 
(Valer Dorneanu, actualul
președinte septuagenar al
Curții, a fost pe vremuri depu-
tat pesedist, cele trei triplete
de judecători sunt numite de
șeful statului, Senat și Cam-
era Deputaților), dar și efectiv
neconstituțională în modul de
funcționare, respectiv prin pre-
lungirea mandatului lui Petre
Lăzăroiu, fost Ceaușescu,
peste cei nouă ani stipulați în
Legea fundamentală  (Arti-
colul 142, Alineatul 2 din
Constituție precizează:
„Curtea Constituțională se
compune din nouă judecători,
numiți pentru un mandat de
nouă ani, care nu poate fi pre-
lungit sau înnoit”)!

Mă rog, o fi Constituția
obligatorie pentru toți cetățenii
României, chiar și atunci când

unele pasaje sunt ambigue
sau îi dezavantajează în anu-
mite situații. De pildă,
președintele poate fi lesne în-
vinuit de o coaliție majoritar-
ostilă, bunăoară ca cea
pesedisto-aldistă, că și-a
depășit decorativele atribuții
constituționale, astfel că sus-
pendarea sa poate deveni un
foarte periculos joc de-a
democrația originală…Dar nu-
i obligatorie și pentru ditamai
Curtea Constituțională, ale
cărei decizii – ne avertizează
dubiosul Tudorel Toader – tre-
buie respectate „de orice
persoană fizică sau autori-
tate”, inclusiv atuncea când
(firește, aspect necomentat,
dar subînțeles și încuviințat de
el) Legea 47/1992 privind or-
ganizarea și funcționarea
Curții cuprinde la Alineatul (3)
din Art. 68 
o sfidătoare prevedere
neconstituțională: durata man-
datului unui judecător
constituționalist se poate ex-
tinde până la 12 ani!

Toate ca toate, dar
dacă în cazul ipochimenului
Lăzăroiu-Ceaușescu, Curtea
așază regulamentul său politic
de funcționare mai presus de
Legea fundamentală a țării, iar
prin aceasta încalcă flagrant
Art.1 din obiectul ei de activi-
tate – Constituția României
(„În România, respectarea
Constituției, a supremației ei și
a legilor sale este obligato-
rie”), se cheamă că
funcționează ilegal și că tot
ilegală, vasăzică neobligato-
rie, este și ultima ei decizie,
aceea prin care înclină
balanța juridică în favoarea
ministrului de resort și-i
ordonă președintelui Iohannis
s-o revoce pe șefa DNA. Or,
potrivit lui Augustin Zegrean,
fostul președinte al Curții
Constituționale, este o
necuviință din partea Curții să-
i dea dispoziții șefului statu-
lui…

N.B.: Rămân la
părerea pe care mi-am expri-
mat-o și cu alte ocazii, anume
că Justiția noastră va face un
pas important spre reala
independență doar prin
alegerea judecătorilor de la
Curtea Constituțională și
Înalta Curte de Casație și
Justiție pe buletine de vot. Cu
condiția suplimentară ca
magistrații care candidează
pentru aceste funcții să fi fost
cu adevărat neutri din punct
de vedere politic în ultimii
zece ani.

●
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Cruzimea umană în epoca contemporanăCruzimea umană în epoca contemporană

Galina

Martea

FFenomenul ferocității
nespus de vizibil în epoca
contemporană. De-a lungul
timpului lumea s-a schimbat
mult, și-a modificat viziunea
față de natura lucrurilor
înconjurătoare, însă, cu mare
regret, nu și-a schimbat car-
acterul, acesta însumând în
sine un ansamblu de însușiri
psihice-morale prin care se
manifestă modul de com-
portare al omului în diverse
acțiuni, dar mai ales, în
condițiile când omul este
influențat de propria poziție
socială și de propriul mediu
social. Ambițiile omului au
fost și sunt parte componentă
atât din trecut, cât și din
prezent. Este bine cunoscut
faptul că omul în procesul
dezvoltării parcurge mai
multe etape până la ma-
turizare, acestea fiind de la
începutul copilăriei și până la
vârsta adolescenței. Evident
este un lucru firesc, respectiv,
un copil crescut în condiții
umane civilizate își va con-
strui o personalitate decentă,
iar un copil crescut în condiții
sociale mai puțin sănătoase
atunci personalitatea aces-
tuia, posibil sau cu certi-
tudune, va fi afectată de mai
mulți factori negativi decât
pozitivi. Necătând la respec-
tivele descrieri, dependente
de mediul social, omului îi
poate fi afectată personali-
tatea atât în procesul de dez-
voltare până la maturizare,
cât și după, dacă să luăm în
considerație o vorbă
populară: „Omul se educă și
învață pe parcursul întregii
vieți”.

În această discuție
sunt binevenite și cuvintele
lui Emile Durkheim (filozof și
sociolog francez de origine
evreiască), care spunea:
„Fiecare societate își face un
anumit ideal despre om, de-
spre ceea ce trebuie să fie el,
atât din punct de vedere int-
electual, cât și fizic și moral;
acest ideal este, într-o oare-
care măsură, același pentru
toți cetățenii, dar de la un
punct oarecare el se
diferențiază după mediile par-
ticulare pe care orice soci-
etate le cuprinde în sânul ei”.
Cu adevărat așa este, mediul
social este componentul cel
mai esențial ce contribuie în
formarea personalității omu-
lui, nemijlocit, în procesul de
dezvoltare și existență al
acestuia. Deci, pentru ca o
societate să contribuie în cel
mai sănătos mod în formarea
unei personalități decente,
atunci totul depinde cum este
interpretat procesul de inte-
grare socială al omului în
această colectivitate, cum
este întegrat în societate
nivelul de educație și instru-
ire, cum sunt stimulate/ moti-
vate de societate năzuințele

și necesitățile omului în
creștere și nu numai. Dacă
toate aceste aspecte sociale
sunt neglijate și nu se aplică
prin practică întru beneficiul
omului, dar rămân doar la
nivel teoretic, atunci formarea
unei personalități autentice
nu va avea loc niciodată, iar
o asemenea societate va pro-
duce numai erori care vor fi
mereu în detrimentul omului/
concetățeanului. Cu atât mai
mult, o asemenea societate
va forma omul prin cele mai
inumane caracteristici și,
totodată, va declanșa un pro-
ces viabil social prin care se
vor dezvolta infracțiunile, în
consecință, acestea fiind cel
mai grav pericol social.

Dacă să ne referim la
pericolul social, cu caracteris-
tici negative, atunci acesta
este un component care, 
mai întăi de toate, pune 
în primejdie integritatea
concetățeanului, în rezultat
formând o colectivitate care
se abate de la regulile morale
de conduită decentă. În ultim-
ile două decenii cetățeanul
unor colectivități se confruntă
tot mai evident și mai des cu
fenomenul pericolului social,
în consecință, confirmându-
se că o bună parte dintre ei
sunt actorii principali în
săvârșirea fărădelegilor, re-
spectiv, fiind implicați în
acțiuni ce dezvoltă situații
care amenință liniștea socială
și, totodată, pun în primejdie
existența întregii comunități.
Dacă să analizăm cu lucidi-
tate aceste aspecte, atunci
vom determina că pericolul
social, ca fenomen negativ,
naște anume în acele
colectivități unde există
sărăcie socială, în rezultat,
producând procesul de inse-
curitate și degradare socială.
Astfel, în linii generale, omul
unei societăți sărace este ca-
pabil de orice și acționează în
diverse ipostaze numai ca să
supraviețuiască în condițiile
de vulnerabilitate. În zilele
noastre în asemenea situații
sunt implicate mii și mii de
persoane, o mulțime de
colectivități umane care, la
rândul lor, se regăsesc între
pericole sociale, acestea fiind
însoțite de atitudini și acțiuni
bestiale. Credem, aici nici nu
este cazul de menționat de-
spre acele comunități în care
au loc conflicte 
militare, deoarece totalitatea
împrejurărilor vorbesc de la
sine despre condițiile
cumplite prin care se
regăsește ființa umană. În
acest caz ne vom referi la
acele comunități în care lupta
vădită pentru putere este 
o condiție prioritară a
existenței, indiferent de faptul
că aceasta provoacă doar o
situație destul de negativă și
este numai în detrimentul
cetățeanului/ în detrimentul
societății. Centrându-ne pe
fapte concrete, ar urma să
punem în discuție problemele

societății basarabene, comu-
nitate ce are la bază atât
fenomenul pericolului social
în viața cotidiană a
cetățeanului, cât și procesul
de degradare și sărăcie
socială de nivel atroce.

Cu o situație socială
greu de suportat, societatea
basarabeană în ultimile
două-trei decenii a devenit un
centru social în care
fărădelegile prin faptele
săvârșite contrazic legile ju-
ridice și normele morale de
conduită decentă ale omului.
O societate bântuită de
ambiția umană, aceasta in-
cluzând în sine dorința
intensă pentru putere, bani,
superioritate. O societate în
care ordinea publică/ ordinea
de drept aproape că nu
există, există doar supunerea
omului simplu din societate în
fața celor ce au putere, bani,
influență. 

Acest lucru
demonstrează faptul că într-o
asemenea comunitate cul-
tura educației este la un nivel
inferior, iar prin cultura oarbă
a puterii și a banului 
se construiește societatea
fragedă și plină de neajunsuri
care, într-un final, reprezintă
o ambianță primitivă de dez-
voltare socială. Deci, cu o
astfel de dezvoltare, soci-
etatea, în acelați timp, este
inhibată și de barbarie, rezul-
tat al sărăciei și degradării
sociale unde omul simplu se
confruntă cu supraviețuirea,
iar omul puterii și al banului
influențează societatea neg-
ativ și, totodată, produce
infracțiuni ce reprezintă un
grad ridicat de pericol social
pentru întreaga comunitate,
dar, cel mai grav, acest com-
ponent motivează cetățeanul
spre o comportare indecentă,
influențându-i comportamen-
tul spre acțiuni defavorabile și
pline de cruzime. Sub acest
aspect în comunitatea
basarabeană se produc
infracțiuni de o bestialitate
aparte, astfel însumând:
omoruri la comandă, având la
bază lupta pentru interese
personale între oamenii de
afaceri și nu numai; violența
asupra femeilor, minorilor,
copiilor, aceștea fiind
exploatați sexual și nu numai;
traficul de ființe umane, în
umbra acestora activând
grupări criminale ce au
foloase ilicite din toate aces-
tea; răspândirea în masă a
consumului de droguri, la fel,
cuprinzând venituri ilicite;
incriminări nemotivate; corup-
tie; răpiri; morminte jefuite;
consumul de alcool; furturi
din apartamente/ de animale/
din instituții medicale, precum
și din morgi unde sunt sus-
trase bisturii pentru disecția
cadavrelor etc; și, nu în ul-
timul rând, relațiile inumane
dintre părinți și copii, dintre
concubini, etc., unde în foarte
multe familii au loc o multitu-
dine de crime prin omoruri. O

situație socială greu de imag-
inat și de înțeles, aceasta
reprezentând, de-a dreptul,
nivelul primitiv de cultură ce
este suprapus cu nivelul de
cruzime umană.

Conform statisticilor,
numai în anul 2016 pe terito-
riul Moldovei au fost înregis-
trate aproximativ 40 de mii de
infracțiuni/ încălcări penale,
fiind cu 6 la sută mai multe
față de anul 2015, dintre ele
68 de omoruri, iar 57 la sută
fiind infracțiuni conjugale; 
respectiv, violuri, furturi,
infracțiuni ce țin de consumul
de droguri și alcool. Astfel,
societatea moldovenească
este arhiplină de hoți, ucigași
care violează fără nicio
temere ordinea publică. Se
consideră că numărul
infracțiunilor din ultimii zece
ani este mereu în creștere,
însă conform realității sute și
mii de infracțiuni nu sunt de-
clarate public pentru 
a nu crea imaginea 
beteagă despre societatea
basarabeană. Numai pe par-
cursul anului 2016 au fost în-
registrate 341 de cazuri femei
violate, iar în medie ar fi că se
produce câte un viol în
fiecare zi și câte un omor la
fiecare două zile). 

Un aspect extrem de
alarmant pentru o societate,
proporția criminalității fiind
mereu în creștere, inclusiv a
criminalității organizate ce in-
clude traficul de persoane în
scopuri sexuale (femei,
copii), traficul de organe
umane, traficul de forță
umană pentru muncă forțată/
neplătită (o mare parte dintre
aceste persoane fiind copii
de vârstă minoră). Totodată,
într-o extensiune masivă sunt
relațiile inumane dintre părinți
și copii, dintre concubini, etc.,
unde în foarte multe cazuri au
loc o multitudine de crime
prin omoruri. De proporții
mari s-a dezvoltat fenomenul
de violență în familie, cauza
fiind consumul excesiv de al-
cool, lipsa de instruire și
cultură elementară, dominant
fiind și rolul bărbatului în fam-
ilie care încă sisține tradiția
patriarhatului. 

Ajungând la stări de
extremă furie, bărbații din so-
cietatea moldovenească își
pierd stăpânirea de sine, în
rezultat, prin morala psihică
extrem de iritată, provoacă
crime de o sălbătăcie
înfiorătoare. Asemenea lu-
cruri le comit nu numai
bărbații, dar și femeile, inclu-
siv și copiii minori/
adolescenții ce ridică mâna
asupra părintelui. Nespus de
alarmant este faptul că în toți
anii de independență a țării
până în prezent zeci de copii
și-au omorât părinții, zeci de
părinți și-au omorât copiii, ne-
maivorbind de faptul că mii
de bărbați și-au omorât soțiile
prin bătaie violentă. Conform
datelor secției nr.1 a Direcției
pentru combaterea crimelor

grave a INI, articol 145 Cod
Penal (omor) în societatea
moldovenească în perioada
anilor 2010-2015 au avut loc
următoarele: anul 2010-255
omoruri, anul 2011-210, anul
2012-220, anul 2014-169,
anul 2015-177.

Este cutremurător
acest lucru, la baza acestor
crime existând sărăcia și miz-
eria, furia și năravul, gelozia
prin răzbunare, aviditate pen-
tru avere, etc. Dar, nu se ex-
clude faptul că și în familiile
cu o stare materială bună se
întâmplă asemenea lucruri.
Atunci ne întrebăm: ce stă la
baza fenomenului de cruzime
umană – incultura sau
sărăcia socială? Bineînțeles,
mizeria socială motivează și
provoacă omul într-un mod
mai accentuat spre violența
psihică și fizică, astfel împ-
ingându-l să realizeze
infracțiuni de diverse tipuri.

Astfel, revenim la
cele menționate anterior: „…
un copil crescut în condiții
umane civilizate își va con-
strui o personalitate decentă,
iar un copil crescut în condiții
sociale mai puțin sănătoase
atunci personalitatea aces-
tuia, posibil și cu certitudine,
va fi afectată de mai mulți fac-
tori negativi decât pozitivi…”.
Deci, dacă într-o societate nu
există un sistem autentic de
instruire și educație, nu există
absolut deloc integrarea
socială a omului, iar sărăcia
și mizeria socială persistă la
orice pas, atunci dependența
față de alcool, droguri,
violență, infracțiuni de diverse
tipuri devine ocupația
multdorită a cetățeanului. 

În consecință, prin
crimele săvârșite, omul
demonstrează care îi este
comportamentul moral, dar,
mai ales, caracterul psihic ce
este predispus către cruzime,
aceasta reprezentând starea
primitivă a omului prin proce-
sele respective de dezvoltare
socială, totodată, dovedind
incapacitatea de a respecta
conceptul de cultură și
civilizație umană. Întrebarea
este: cum ar putea fi frânat
un asemenea proces într-o
societate în care cetățeanul
este dominat de ferocitate și
violență socială, de un nivel
exagerat de criminalitate;
este influențat prin sărăcie
către un nivel inadmisibil de
incultură? Nemijlocit, ne
întrebăm: cum ar putea fi re-
modelat comportamentul
cetățeanului în condițiile când
instituțiile statului, instituțiile
respective de asistență
publică sunt complet absente
la tot ceea ce se întâmplă în
societate?

●
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Copiii din flori” ai lu’ Bulă!Copiii din flori” ai lu’ Bulă!

Ion

Măldărescu

UUrmaşul lui Păcală,
năzdrăvanul Bulă senior –
ceauşistu’ -, nu a fost doar
eroul multor întâmplări cu tâlc,
ci şi mare crai. Nu şi-a pus
viaţa privată în vitrină. Discret
din fire, Bulă-senior se pare că
ne-a pricopsit, totuşi, cu copii
din flori de care nimeni nu
auzise până mult după cata-
strofa decembristă. Nu se ştie
precis câţi urmaşi a lăsat prin
preumblările sale, cert este că
doi dintre aceştia au ajuns
„mari”: Bulă-junior a făcut ochi
într-un târg ardelenesc, unde
s-a dat urmaş al „Deutsche
Volksgruppe in Rumänien”. A
abandonat meditaţiile metal-
fizice cu case şi a ajuns, con-
junctural, Bürgermeister-ul
târgului cu etichetă de capitală
europeană. Spre sfârşitul lui
2014, deşi populaţia României
a scăzut, prin niscai miracole
IT, numărul alegătorilor care l-
au votat a crescut vizibil, aşa
că Bulă-junior s-a văzut chiriaş
la Cotroceni.

Preumblările craiului
Bulă sr. au lăsat urme şi pe alte
meleaguri. Una dintre fiicele lui
nerecunoscute oficial a forat
adânc câţiva ani terenul din
Videle, dar fără alt rezultat
decât irosire de timp. A clocit
vreo nouă ani, în cuibarele Ba-
bilonului european până când,
aflat în criză de „catindaţi”
docili la „foncţia” de premier, un
prestator teleormănean de
manifestaţii iluzioniste a nomi-
nalizat-o ca şef de guvern în
Ţara lui Papură Vodă. Neinspi-
rat sau împins de valuri, Bulă
junior a fost de acord. Gest

firesc între fraţi, fie ei şi numai
după Tata Bulă. Nefiresc, greu
de acceptat şi sfidând
chemarea fratelui mai mare, la
„simfonia lalelelor’, soră-sa a
„fraternizat” cu baronul. De
aceea nici n-a catadicsit să
răspundă la telefonul care
suna în propria-i mână.

O jurnalistă scria:
„Când râdem de Dăncilă,
râdem de România […] A grăit
premierul României. Din nou.
Ați râs? Eu nu. Nu-mi mai vine
să râd. Așa cum nu am mai râs
când Viorica Dăncilă s-a dus
cu mărarul în paporniţă pentru
a vorbi cu Papa în « romgleză
» și fără a ști că formulă
corectă diplomatică este «
Sanctitatea Sa ». N-am râs
pentru că îmi este dureros de
rușine. Pentru că această
persoană, în mod evident
agramată și cu educație
precară, este premierul
României. Doamna Dancilă
reprezintă statul român în
ansamblu și pe fiecare dintre
noi în oricare dintre ipostazele
prestației sale publice. Și mie,
una, asta îmi îngheață zâmbe-
tul pe buze. Dacă aș râde de
ea, aș râde și de mine”.
Doamna jurnalistă a avut drep-
tate, dar a şi greşit prin omisi-
une. A uitat de fiul lui Bulă jr. şi
de gafele acestuia care
concurează la greu „simfonia”
perlelor… Bulitei. Că doar fraţi
sunt, nu? D-aia nu vrea să
demisioneze.

Bulă-junior a călcat şi
zdrobit străchini „câtă frunză,
câtă iarbă”, a practicat sportul
aruncării hainelor pe maşini, al
săritului din aeroplan în limuz-
ina însoţită de SUV-uri cu giro-
far şi al concediilor de refacere
după excursii externe pe bani

publici. S-a dat în stambă
peste tot pe unde paşii sau
avioanele l-au purtat. Fiica lui
Bulă, Bulita e o „somitate” mai
ceva decât Leana lu’ Nicu
împuşcatu’: Bulita a „spokit” cu
Papa în romgleza pe care o
cunoaşte încă din stare
embrionară, iar în public sus-
ţine discursuri gen „Poplaca”,
în timpul cărora râsul curcilor
se aude de la kilometri
distanţă, tocmai din „Ferma an-
imalelor” a lui George Orwell.
Cu asemenea „primi”, dea-
supra României s-a lăsat
„noaptea minţii”, altfel nu poate
fi explicată toleranţa cetăţenilor
ţării faţă de nulităţile urcate în
funcţii pentru care nu au niciun
fel de pregătire.

Războiul palatelor a
declanşat şi nebunia pilonilor.
Ce sunt pilonii? Să recurgem la
Dex: „PILÓN, piloni, s. m. 1.
(Adesea fig.) Stâlp puternic
care susține o construcție sau
o parte a unei construcții. ♦ El-
ement decorativ în formă de
stâlp prismatic, așezat la
capătul unui pod (de o parte și
de alta), la intrarea într-o
expoziție etc. 2. Construcție
masivă la monumente sau la
temple, de o parte și de alta a
intrării. 3. Suport de metal, de
beton armat sau de lemn care
servește la susținerea con-
ductelor și izolatoarelor liniilor
electrice aeriene, a antenelor
electromagnetice etc. – Din fr.
pylône». În cazul acestor doi
copii ai lui Bulă, definiţia poate
fi simplificată la statutul de ele-
mente decorative puse în
locuri nepotrivite; Bulă-jr la
Cotroceni şi Bulita-jr la Palatul
Victoria. Priviţi altfel, „pilonii”
pensiilor au imbecilizat
spiritele, au aprins spiritele şi

călcâiele politrucilor de toate
culorile şi nuanţele.
Reglementările, propunerile,
amendamentele şi protestele
la adresa pilonilor curg pe
canalul Dâmboviţei mai cu
sârg decât apele cascadei Ni-
agara. Unul zice „Hăis!”, altul
„Cea!” de nu mai ştiu bietele
valuri încotro s-o ia. Până una-
alta, izbesc cu sârg la bazele
pilonilor până vor reuşi să-i ia
la vale, adică până se va alege
praful de piloni, pensii, pen-
sionari… şi de ţară.

Cu ceva ani în urmă,
premeditat, pentru a abate
atenţia de la jafurile din Româ-
nia, o minte bolnavă, malefică,
a scornit şi a aruncat în spaţiul
public mizeria conform căreia,
actuala generaţie de salariaţi
ar munci pentru actualii pen-
sionari – adică generaţia
precedentă, îmbătrânită, iar pe
cea actuală o vor căra pe
năsălie cei de vor veni după ei.
Este aproape imposibil de
prevăzut cine-i va mai susţine
pe viitorii pensionari, ştiu în
schimb că nimeni nu trudeşte
pentru mine! Zeci de ani, din
salariul cuvenit mi-a fost
reţinută obligatoriu contribuţia
la stat pentru care mi s-a spus
că îmi va asigura un venit
necesar traiului, un venit de-
cent şi demn după ce vârsta
pensionării va marca trecerea
în alt regim de viaţă. Când
spun pensionari, mă refer la
cei pensionaţi pe drept, la
limită de vârstă, nu la cei siliţi
de statul din spatele statului să
se „pensioneze” la comandă
sau contra unui teanc de
parale, „pe caz de boală” sau
pensionaţi prin reglementări
aberante, la 40-45 de ani, cu
pensii de europarlamentari.

Boala există, se află în curtea
legiuitorilor strâmbi şi a
miniştrilor, foşti aflaţi în treabă
şi viitori azilanţi în „ţările calde”.

Cu certitudine, regimul
ceauşist şi-a respectat angaja-
mentul faţă de salariaţi, în
schimb regimurile postdecem-
briste şi guvernele sale incom-
petente, jefuitoare şi trădătoare
ale intereselor cetăţenilor ţării
au volatilizat nu doar intre-
prinderile – implicit locurile de
muncă – ci şi valoarea acelor
bunuri naţionale. Sistemul
sigur de pensii ceauşist a fost
hulit, pus la zid şi înlocuit cu
sistemul capitalist care şi-a
demonstrat vulnerabililatea şi
nesiguranţa. Nu este nevoie de
studii economice înalte pentru
a expune: am cotizat patru
decenii şi jumătate pentru a
avea siguranţa unui venit menit
să-mi asigure un trai modest la
bătrâneţe. Pe cei care afirmă
că nu sunt bani, îi întreb: unde
s-au scurs banii contribuţiilor-
salariaţilor ? Mi se va răspunde
– poate-, că s-au pierdut sau,
pur şi simplu : nu mai sunt !,
dar nu şi cine s-a făcut vinovat
pentru dispariţia lor. A cercetat
cineva putreziciunea sistemu-
lui actual, inclusiv „pilonii” scoşi
de minţi bolnave la gura
trăncănitorilor fără scrupule?

Matusalemicul guver-
nator al B.N.R. va trece şi el în
regim de pensionar total…
săracu’. Pentru cei ca el, banii
se găsesc şi nu puţini precum
pentru amărâţii cu pensii de doi
bani speranţa, dar pentru ce s-
a întâmplat şi se întâmplă cu
banii Ţării nu întreabă nimeni
care a fost rostul lui atâta amar
de ani?

●

Din nou despre samizdaturile democrațieiDin nou despre samizdaturile democrației

Corneliu

Vlad

UUnul dintre Târgurile
de carte de la București,
numit, cât se poate de…
neaoș, „Bookfest” (de ce
oare?), a găzduit, într-o
țipenie aproape desăvârșită,
evenimentul editorial cel mai
senzațional, mai actual – dar
și cel mai substanțial – al
acestei recolte de primăvară
a cărților: volumul istoricului
american Larry Watts numit,
cu o expresie chiar
românească, „Oaia albă într-
o turmă neagră” (de altfel și
mai toate celelalte cărți ale
sale se inspiră din paremilo-
gia acestor locuri). Cartea
este a treia dintr-o serie
resimțită că trilogie despre
poziția în lume și politică
externă a României de până
mai ieri-alaltăieri, dar cu in-
cursiuni binevenite în istoria
mai veche a românilor.

Nu este așadar o
carte de istorie generalistă, ci
una care stăruie, de la esență
până la nuanță, asupra
relațiilor româno-ruse și a
marilor mize strategice de-
curgând de aici, despre
România în CAER și Tratatul

de la Varșovia, despre
relațiile ei bi- și multilaterale,
despre politică și diplomația
internațională a Bucureștiului
în lumea de până în 1989.
Totul în aproape 1500 de
pagini, cât însumează cele
trei cărți în materie, intitulate
„Ferește-mă, doamne, de pri-
eteni”, „Cei dintâi vor fi cei din
urmă” și – cea abia apărută –
„Oaia albă în turmă neagră”.

Mesajul lor esențial
este cât se poate de neted
(ar zice Eminscu): con-
fruntarea politico-diplomatică
româno-sovieitca din anii
războiului rece n-a fost un
simulacru, o mascaradă, un
teatru regizat de Moscova și
București pentru Occident (și
nu numai), ci o înfruntare
reală, dura, între două politici
care, chiar dacă nu neapărat
ireconciliabile, au generat și
întreținut o încercare de forțe
asimetrică și hibridă între
strategii și politici foarte de-
cise a-și apăra/extinde pro-
pria sfera de interese.

Tratatele de istorie
ale lui Larry Watts sunt de
stringentă folosință astăzi,
când politologi, politicieni, dar
și istorici, din „noul Est”, dar –
paradoxal – și din arealul
aliaților euroatlantici ai

României se încăpățânează
să susțînă teza „rebelului
simulat al comunității social-
iste” care ar fi fost România
după anii 1950 -1960. Cu ce
scop această răstălmăcire
răutăcioasă, tenace, parcă și
conjugată, a unor realități
dintr-o istorie încă incendiară,
e drept, dar care începe trep-
tat să-și dezvăluie din se-
crete? Nedumerire firească,
dar și întrebare incomodă,
mai ales pentru un istoric. Și
totuși, Larry Watts
formulează un răspuns: „In-
teresant este că perestroika
introdusă de Mihail Gorba-
ciov și liberalizarea relațiilor
dintre URSS și celelalte țări
ale Europei de Est nu au avut
un efect sezisabil asupra
modului în care sovieticii per-
cepeau România – ca pe un
inamic subversiv activ, în-
cadrat în aceeași categorie
cu SUA, RFG și Israel. (…)
Operațiunile coordonate îm-
potriva României –
desemnată acum în docu-
mentele KGB că „Țintă 24” –
au continuat și după 1986,
cel puțin până la finalul anului
1989. Dacă au continuat și
după acest moment, și pen-
tru cât timp – iată întrebări la
care rămâne să aflăm

răspunsul”.
Iar acest răspuns ar

înlesni și un altul: de ce s-au
împotmolit relațiile româno-
ruse într-o stare atât de
stranie, de penibilă, dar și de
preocupanta, de atâta amar
de vreme, când rușii și
chinezii, germanii între ei, is-
raelienii și egiptenii, coreenii
între ei, vietnamezii între ei și
cu americanii etc. s-au putut
reconcilia, iar apoi s-au
apropiat (ori chiar au
fuzionat), în folosul ambilor
protagoniști.

Lămuririle asupra
unora dintre marile secrete
ale istoriei foarte recente
atingătoare (și) la România
pe care le face publice atât
de generos Larry Watts (care
a avut acces la surse unde is-
toricii români n-ar fi ajuns
poate în vecii vecilor) sunt de
o valoare greu de prețuit.
Drept care, repet aici ce i-am
spus și public, dar și personal
providentialului istoric și poli-
tolog american, care trăiește
de ani buni printre noi: între
istoricii străini care, respec-
tând cu strășnicie adevărul,
au făcut mare bine României,
trebuie să-i amintim și să-i
prețuim așa cum se cuvine
pe Jules Michelet- pentru

secolul al XIX-lea, pe… Karl
Marx – pentru secolul XX,
prin Însemnările (postume)
despre români și pe Larry
Watts – pentru acest început
de secol.

După cum, reiau și
ideea mai veche despre nu-
mitele, de mine, samizdaturi
ale democrației, altfel spus
cărți care, asemenea celor
ale lui Larry Watts, sunt stân-
jenitoare și de-a dreptul ostile
în ochii unora, dar folositoare
tuturor și în primul rând
adevărului. Cărți care se pot
tipări și răspândi, dar care,
neagreate de mai marii mo-
mentului, sunt înăbușite efi-
cient, cu celeritate și
discreție, în mesajul lor, prin
eclipsare, ignorare,
răstălmăcire. Interesant: nu
prin critică sau infierare la
scenă deschisă, întrucât prin
execuție publică s-ar rată
condamnarea lor la uitare.

●
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Șase! Vine… perceptorul!Șase! Vine… perceptorul!

Cezar Adonis

Mihalache

CCum ar fi, hai să ne
întâlnim la mijloc! Așa, la
mica înțelegere cenușie…
Tu, contribuabil, recunoști
că ai datorii la noi, dar nu știi
cât, chiar dacă intuiești, dar
mergi pe cuvântul nostru
când ți le calculăm, iar noi,
ca perceptori, recunoaștem
că am uitat să ți le notificăm,
căci oricum nu pățim nimic,
pentru că neglijența și
abuzul în serviciu sunt de
domeniul trecutului, nu?! În
schimb, tu, contribuabil, în
momentul în care ai aflat,
oficial, că ai datorii „la stat”
(de o să ajungi să ți le
dorești pe cele de la jupânii
cămătari, ba chiar și de la
bănci!), trebuie să ți le
asumi și să le plătești. Pen-
tru că neglijența (casnică!)
în calcul sarcinilor datorate
(fiscului) nu există. Și dacă
nu există, nu poate fi
dereglementată pe modelul
abuzului în serviciu. Dar noi,
Statul, luăm doar partea de
„reglementare”, pe princip-
iul, dacă nu se spune clar
„Nu există!”, asta nu
înseamnă, în cazul tău,

persoană fizică, că, într-
adevăr, s-ar putea să nu ex-
iste. Iar pentru alte detalii,
mergi în instanță!

Sigur, guvernanților
le-ar fi picat mănușă două-
trei norme din impozitul
global ori din cel „pe
gospodărie”! Alea care
transformau contribuabilul
în agent de calculare, oblig-
ându-l să-și determine sin-

gur sarcinile fiscale
datorate.

Acum însă, statul
trebuie să ne învăluie mai
întâi cu o miuță, abia apoi
să ne prindă la marginea
careului. Pentru că, da,
cetățeanul este obligat să
cunoască legea, cum spune
și ministrul finanțelor. Dar la
nivelul existenței ori nu a

unor sume datorate, și, mai
ales, a cuantumului aces-
tora, nu este vorba de
necunoașterea legilor, ci a
tomurilor de norme de apli-
care. A unei metodologii atât
de des modificată încât nu
ar ajunge o roabă de
maculatură pe cap de
cetățean fiscal! Pentru că
vorbim de zeci de norme ce
privesc formele de calcul,

de deducere, termenii de
plată, penalitățile,
dobânzile, dobânzile la
penalități! Or, este imposibil
să le cunoști pentru că au
sute de pagini, și, în mod
real, nimeni nu le știe pe
toate. Nici măcar angajații
fiscului.

Apoi, ministrul
finanțelor știe că joacă dintr-

o poziție de ofsaid: culpa
vinovăției angajaților lui.
Pentru că aceeași lege, pe
care ministerul ne-o cere
nouă să o cunoaștem,
spune clar că instituția care
constată și determină cuan-
tumul datoriilor la stat este
tocmai cea fiscală. Sigur,
dacă ar fi fost strecurată re-
glementarea care să
impună cetățeanului să-și
calculeze și să raporteze ce
datorii are, în baza fișelor
depuse, altfel ar fi stat lu-
crurile.

Așa că, apelul la
„reconciliere” stat-contribua-
bil, reprezintă doar un alt ar-
tificiu de negociere cu un
cămătar.

Sigur, noi ne vom
asuma partea datorată.
Datorată! Nu uitată, nu
„plimbată” prin manevre
oneroase la „și altele”. Ci
pur și simplu necomunicată
de organul fiscal. Dar și
statul să-și asume VINA
majoră. Și fie reintroduce
neglijența și abuzul în servi-
ciu, primim!, și semnăm
pentru notificările sarcinilor
fiscale datorate, fie le cere
angajaților degrevați de
orice obligații de serviciu
sumele datorate din cauza

necalculării lor chiar de
către ei.

Finanțele ar trebui
să țină cont de un lucru,
însă. Dacă va face această
notificare în masă a
sarcinilor fiscale, s-ar putea,
ca pe termen lung, să iasă
mai rău decât dacă ar re-
specta legea și termenul de
prescriere a datoriilor. Pen-
tru că sumele pe care le va
obține vor fi topite rapid de
nevoile de funcționare de la
nivelul statului și apoi ce va
urma?  Căci, dacă statul ne
notifică acum, pentru trecut,
cu sarcinile fiscale datorate,
atunci, și în următorul ciclu
fiscal va trebui să facă la fel,
și nu va putea să-i ceară
contribuabilului să vină să
declare singur ce
datorează.

Până atunci însă,
noi tot ca moromeții, ei tot
cu „jupuitul”, căci totul va fi
doar un soi de
recunoaștere, acceptare și
negociere a unei vinovății
din perspectiva unui per-
ceptor transformat în
procuror fiscal.

●

Dacă rugăciunile cîinilor ar fi ascultate, ar ploua cu oase dinaintea lor!Dacă rugăciunile cîinilor ar fi ascultate, ar ploua cu oase dinaintea lor!

Maria Diana

Popescu

CCe-aţi crezut cînd i-aţi
acordat credit la vot sasului cu
două cetăţenii? Că va salva
România de la potopul produs
de Băsescu şi Boc? V-aţi con-
vins, cred, că e tot un Băsescu,
dar mult mai periculos! Un per-
sonaj sinistru intrat în politică
prin efracţie bine programată.
Iohannis şi Koveşi îşi vor cînta
în curînd de foc şi jale, şi-l vor
trage în horă şi pe Băsescu,
pentru că nu mai au cum
scoate iepurele din pălărie, cu
un simplu „abracadabra”. Aşa
se întîmplă cînd faci hamalîc
pentru stăpînii mînjiţi cu alifiile
corupţiei! După motivarea la
decizia C.C.R., Iohannis va
avea opţiunea constituţională
de a o revoca pe Koveşi. Re-
spectînd Constituţia, C.C.R. i-
a dat o palmă lui Iohannis. Pe
lîngă plagiatul dovedit şi nere-
cunoscut, Koveşi are pe lista
revocării zeci de capete de
acuzare, capac fiind Proto-
coale cu S.R.I., care, din mo-
mentul desecretizării, i-au adus
şi demisia în alb. De atunci ar fi
trebuit costumată în zeghe,
judecată în regim de urgenţă şi
condamnată „cu executare”. A
plagiat în teza de doctorat şi a
minţit în mod penibil şi penal
cu privire la aspect! Apoi, avem
motivele grave care ţin de
abuzurile procedurale, an-
chetele realizate în colaborare
cu S.R.I., persiflarea deciziilor
Curţii Constituţionale şi imix-
tiunea în actul legislativ. Prin
urmare Iohannis, indiferent pe
cine slugăreşte în context in-

tern, european sau planetar,
trebuia să o revoce demult pe
Kövesi.

Gîndiţi-vă că dacă
rugăciunile cîinilor ar fi ascul-
tate, ar ploua cu oase dinain-
tea lor. Nu mai durează mult şi
pacienta Koveşi va coborî de
pe cal şi se va urca pe un
măgar pentru terapie! Dacă va
vrea să cerşească să se aşeze
cu mîna întinsă în centrul
Bucureştiului, ca să-i dea
trecătorii cîte un leu de pîine,
nu înainte de a-i aminti că nu
devii doamnă dacă porţi cos-
tum de şef! „Un personaj pro-
fund compromis”, scrie site-ul
Deutsche Welle, în urma de-
ciziei C.C.R. de revocare a
şefei D.N.A., pe care o
consideră vulnerabilă pentru
partenerii externi ai României:
„Este clar că pentru Bruxelles
sau pentru Washington, care
au acordat o susţinere masivă
şi explicită şefei D.N.A.,
situaţia a devenit penibilă, căci,
în ciuda unor ample eforturi
mediatice, Laura Codruţa
Kövesi este un personaj pro-
fund compromis care nu mai
poate asigura credibilitatea sis-
temului pe care îl reprezintă”.

Odată cu măscăricii
ăştia doi, ar trebui puşi pe tuşă
şi ziariştii care au transformat
apărarea faptelor lor de
corupţie într-o problemă
naţională. Să pierd palatul pen-
tru un popor de idioţi!?, îşi zice
Iohannis în subţirimea minţii
lui. Nici gînd! Există varianta să
negociez cu Codruţa! Sau să
cer ajutor de la Mutti Merkel.
Johannis îşi iubeşte prea mult
fotoliul, ca să-l intereseze
mulţimea care se anunţă la

miting. Vorba lui Ţuţea: „Am
suferit 13 ani în temniţă pentru
un popor de idioţi !”. Aşa şi Jo-
hannis! Nu vrea să-şi piardă
funcţia! Idioţii îl susţin şi pe el
şi pe Codruţa. Chintesenţa oa-
menilor lui Iohannis, adică a
„partidului meu” e de aceeaşi
sorginte mafiotă ca a oricărui
partid, dar Iohannis o
protejează cum ştie mai bine
pe juna coruptă şi dedată stal-
inismelor, pretextînd că este
integră pentru lipsa lui de in-
tegritate. El perseverează în
inepţii şi o ţine tot pe-a lui, cea
strîmbă judecată, cu lupta îm-
potriva corupţiei. Parcă, vorba
ceea, să juri că nu e orb, dar o
face pe-a orbul! Am evitat cît
am putut sinonimele lichea şi
lepădătură, dar vedem că
lepădăturile care au dat Ţara
pe mîinile străinilor sînt premi-
ate de corupţii Europei cu
distincţii purtînd numele altor
lepădături. Iohannis a fost pre-
miat la Palatul Regal din
Munchen – „Allerheiligen-
Hofkirche”, culmea, pentru
falsa luptă împotriva corupţiei,
din partea fundaţiei „Hanns
Seidel”, adică a propagandei
germane, cu un premiu botezat
după numele unui mare corupt
al Germaniei: Franz Josef
Strauss, ministru german,
poreclit „taurul din Bavaria”,
care, la rîndul lui, a primit o
şpagă de 10 milioane de dolari
în schimbul unei comenzi de
916 avioane de luptă F-104
Starfighter, implicate în 212 ac-
cidente aviatice, motiv pentru
care a fost poreclit şi „creatorul
de văduve la Luftwafe”.
Decoraţia a fost însoţită de un
premiu în valoare de 10.000 de

euro. Mai sînt şi stăpîni corecţi
care îşi răsplătesc slugile!

Să ne amintim că în
septembrie 2010, Iohannis
primea placheta de onoare din
partea „Uniunii Asociaţiilor Et-
nicilor Germani Expatriaţi” de
la Erika Steinbach, preşedinta
uniunii „Bund der Vertriebe-
nen” (BdV), alcătuită din foşti
nazişti sau urmaşi ai acestora
din fostele provincii ale celui
de-Al Treilea Reich şi din Estul
Europei, care duce o politică
revizionistă şi de dezvinovăţire
a Germaniei pentru ororile
comise în Al Doilea Război
Mondial, politică ce a dat star-
tul unui real scandal în Polonia,
ţară care o percepe pe Erika
Steinbach ca fiind nazistă.
Erika şi Iohannis, doi
revizionişti hitlerişti! De ce?,
pentru că în 2007, F.D.G.R.-ul
condus de Klaus Iohannis s-a
declarat oficial, succesor al
organizaţiei hitleriste
„Deutsche Volksgruppe in
Rumänien” (Grupul Etnic Ger-
man din România, organizaţie
aflată în subordinea directă a
N.S.D.A.P.), statut obţinut
abuziv prin decizie
judecătorească.

Doar cîteva dintre
decoraţiile care l-au mituit pe
Iohannis, ca să nu mai amintim
prea multe de prietenia sa cu
L.G.B.T.-istul Bernd Fabritius,
descendent direct al unuia din-
tre şefii minorităţii naziste ger-
mane din România, Fritz
Fabritius, fondatorul Partidului
Naţional-Socialist al Ger-
manilor din România şi adept
al lui Adolf Hitler. Cam ieftin
premiul pentru acest monu-
ment de corectitudine, guver-

nator al coloniei lui Merkel. Tre-
buia să-i fi dat bani de o casă,
acolo, că doar a contribuit şi el
la anularea datoriei de război a
Germaniei faţă de România!
Oricum, a meritat premiul… în
ghilimele. Cu atît mai mult, cu
cît înainte de a-şi face rost de
cele şase case din meditaţii, a
contribuit „fără frontiere” la
adoptarea, de către străini, a
unor copii români săraci, pen-
tru a le oferi – zice-se – o viaţă
mai bună decît în România.

Cu aceste broderii şi
cu altele mult mai scumpe şi
sofisticate, Iohannis, primise
un fotoliu înalt doar ca să
prindă muşte, însă, chiar după
primele luni de mandat s-a
lăsat posedat de poziţia Ger-
maniei, începîndu-şi
alunecarea pe trambulina care
duce direct la groapa cu furnici
a istoriei! Credeau că metodele
staliniste de control al societăţii
vor dura la nesfîrşit?
Preşedintele scos de feisbuc
din pălărie nu reprezintă
poporul român. Ca sa fiu mai
directă, ne-am cam săturat de
democraţia coruptă din Româ-
nia. Un dezastru perpetuu: Ili-
escu, Constantinescu, Boc,
Băsescu, Cioloş soroşistul, Jo-
hannis, Koveşi, Coldea,
Oprea, Portocală şi alţii ca
ăştia, care văd doar profituri, în
subţirimea minţii lor, deţin
monopolul, fac legi pentru ei,
hotărăsc în numele nostru, fac
istorie, religie, economie, fără
să ia seama că pohtele puterii
le vor aduce, pînă la urmă,
brăţările de aur meritate:

cătuşele!

●


