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„Cărţi, cărţi pentru popor!

Acolo-i puterea şi viitorul

nostru.”

- Al. Vlahuță

Informație, opinie și atitudine publicistică

Unchiul Sam și „fraternizarea” de agentură deUnchiul Sam și „fraternizarea” de agentură de
treizeci de ani mai târziu…treizeci de ani mai târziu…

Cezar Adonis
Mihalache

BBine că nu am trăit
și noi, generația lui ’89,
așteptându-i pe ameri-
cani!… Că tare dezamăgiți
am fi fost… Mai rău ca
bunicii și părinții noștri. De
fapt, noi am uitat să ne
raportăm la marota lui „Vin
americanii!”… Sau capii
țării, prinși cu hoțiile lor, au
uitat să ne vândă de nouă și
tara asta. Deși ar fi putut
face multe jocuri de manipu-

lare, mascând mai abitir
parte din matrapazlâcuri.
Sau poate nu i-a mai intere-
sat, nu?! Mai ales că, de pe
la un sfert de vreme din cei
treizeci de ani, oricum nu a
mai contat… De la acea oră
a „democrației” de la care
nici un politician nu s-a mai
străduit măcar să-și
ferească furăciunile de ochii
noștri…

Ce ar fi fost dacă
noi, ăștia cu speranțele și
iluziile de Decembrie furate,
confiscate, pierdute, aban-
donate, tărăgănate, predate
indiferenței, am mai fi avut
pe lista așteptărilor și
venirea americanilor cu
dezvăluirile despre ce a fost
la Revoluție?! Ce ar fi fost
dacă ne-am mai fi făcut și
alte iluzii, așteptând ca, din-
colo de minciunile puterilor
perindate în România, la un
moment dat, să vină unchiul
Sam să ne spună
adevărul?!…

Doar că unchiul
Sam nu a „fraternizat”
niciodată cu noi… Nu cu
noi, poporul… Ci cu puterile
ce au tot alternat. Sigur,
„fraternizarea” lui a avut di-
mensiunile acelui „political
correctness”, pentru că, nu-
i așa?!, dacă știi adevărul
despre ce au făcut toate

acele puteri (de)generate
din răul inițial, de ce să nu le
ții pentru tine? Și, mai ales,
să le folosești în a-ți aservi
puterea de la București?…

Neîndoielnic, ameri-
canii știu cu mult mai multe
decât lasă acum impresia
că au dibuit agenții lor în
acele zile. Doar că au ținut
„notele” la sertar pentru a
scoate grimasele de ac-
ceptare din partea
„partenerului strategic”. Și,
de fapt, asta nu o vom afla
niciodată… Cum s-au folosit
americanii (și nu numai ei)

de ceea ce au obținut ca
informații despre oamenii
noii/vechii puteri începând
cu Decembrie ’89? Și cum
au transformat acele
informații în lesa prin care
și-au dresat „partenerul
strategic”?…

Aparent, ceea ce a
ieșit acum la lumină, ca
marile desecretizări ale
agenției unchiului Sam, la
30 de ani, sunt mai mult
frânturi de texte redactate
de agenții unor oficine de…
presă, nu a unor agenții de
informații și contrainformații,
„răvășitoarele” note dese-
cretizate neavând nimic din
analiza de teren a unei
structuri de informații. Și par
doar stângace traduceri ale
unor agenți de… presă care
nu stăteau prea bine cu
stenografia de revoluție. Ba,
sunt atât de dezamăgitoare
că mai că s-ar impune o re-
ciclare documentaristică pe
la gazetarii acelor vremuri.
Gazetarii și ziariștii care au
trăit și consemnat eveni-
mentele, nu „jurnaliștii” și
făcătorii de cărți și reviste de
mai târziu, care au scris „din
burtă”, de pe slana unor in-
terese personale.

Sigur, poate că la 50
de ani de la Revoluție vom
avea parte de adevăratele

desecretizări CIA! Doar că,
și atunci, va exista un gu-
vern care va trebui ținut în
lesă, fiind improbabil să nu-
i rămână prin structuri
măcar un descendent al
nelustraților din răul inițial.

De fapt, ce a vrut 
să (ne) demonstreze
„unchiul Sam” cu aceste
„desecretizări”?… Care, la
nivelul lor de consistență,
rămân mai mult un anunț
despre dezvăluiri decât o
dezvăluire în sine… Pentru
că, la nivel de informație, de
valoare informativă reală,

desecretizarea făcută CIA
reprezintă o risipire în nimic,
o încercare de a ne
convinge că unchiul Sam
știe multe, dar nu ne spune
nimic.

Ce mesaj a vrut să
transmită unchiul Sam,
politicienilor de la București,
nu mulțimilor care se aruncă
în revoluție, cele care își
pun piepturile în bătaia
gloanțelor, pentru a fi, iată,
consemnate trei decenii mai
târziu, nu în glorificarea
binemeritată, ci în cifre in-
erte? Și de ce a făcut-o așa,
public? Pentru că, dacă știe
lucruri cu adevărat
răvășitoare, oricum ar avea
grijă să nu ni le spună nouă,
ci să le transmită și să le
repete fiecărei noi puteri, di-
rect, în față…

Așadar, până la
următoarea „desecretizare”
rămânem cu același tipar al
unchiului Sam: Am fost
acolo dar nu trebuie să știți
mai mult decât e nevoie
(„need to know”). Și nu atât
pentru că ar știi mai multe,
dar așa se țin cozile de
topor fixate de lamele lor…

●

Pernicioasa găunoșenie aPernicioasa găunoșenie a
corectitudinii politice americanecorectitudinii politice americane

George
Petrovai

AAtâta s-a tot vorbit în
ultimul timp despre „politically
correct” sau „corectitudinea
politică” (că, de, americanii și
ciracii lor stabilesc moda
planetară într-ale tâlhăriei,
ipocriziei, politicii, diplomației,
negândirii, comportamentului,
vestimentației, alimentației, in-
culturii și celorlalte fandoseli
moderniste), încât cu siguranță
că foarte mulți dintre semenii
noștri români și neromâni cred
cu tărie în trebuința obiectului
de activitate al acestei făcături
lingvistice: „Oamenii trebuie să
aibă grijă să nu se exprime sau
să acționeze într-un fel în care
ar putea să ofenseze, excludă
sau marginalizeze un anumit
grup de oameni dezavantajați
social sau discriminați”.

Atenție, prin „grup de
oameni dezavantajați social
sau discriminați” nu se au nici-
cât în vedere miliardele de
pământeni înfometați, cu drep-
turi fictive și sistematic sfidați
de opulența îmbuibaților aces-
tei lumi strâmbe, căci atunci se
impunea utilizarea incomodei
noțiuni „mase dezavantajate și
discriminate”, ci acele grupuri
mai mult sau mai puțin sa-
taniste de homosexuali, lesbi-
ene și transsexuali, care încă
nu se simt apărați de legi (sic!)
în toate țările creștine
(bunăoară în România), pentru
a se putea deda în voie, mai
exact în deplină libertate, la
acte de sodomie, exhibiționism
și prozelitism.

Vasăzică, prin aberația
numită „politically correct” sunt
urmărite în mod silnic
următoarele două scopuri
anticreștine și antidemocratice,
în sensul clasic al acestui ultim
termen:

1 ) M a j o r i t a t e a
cetățenilor normali și morali ai
țărilor aflate în sfera de
influență anglo-americană (și
nu numai) dovedesc o
conduită politico-socială
corectă, dacă se lasă
călăriți/cârmuiți de grupurile în
ascensiune ale indivizilor cu
comportări sexuale nefirești.

2) „Corectitudinea
politică” nu doar că schimbă
regula de bază a democrației
clasice (majoritatea de-acuma
trebuie să joace după cum îi
cântă minoritatea cu năravuri
împotriva firii, varianta
sodomisto-modernistă a
nerușinării plutocratice), dar
mai și avertizează toți
pământenii, în primul rând pe
roboții joviali din societățile
Apusului, că la iuțeală riscă să
devină nebbish (nimeni în idiș)

toți aceia care-și permit să
gândească, iar prin aceasta să
se opună deciziilor luate de
păpușarii planetari în chestiuni
ce vizează credința, morala,
tradițiile, obiceiurile, istoria etc.

Dar iată că taman
acuma, când guvernul mondial
din umbra americanilor
iudaizați și a iudeilor
americanizați este convins că
a pus omenirea cu botul pe
labe (crize economice și finan-
ciare dirijate, spectaculoasa
cădere a bolșevismului și a tu-
turor cârmuirilor neaservite,
poluare și polarizare
economică fără precedent,
înarmări până-n dinți și nicio zi
fără conflicte militare de la al
doilea război mondial până în
clipa de față, concentrarea
bogățiilor în tot mai puține
mâini necușere și sporul
sărăciei în zone tot mai întinse
ale globului, sufocarea
potentaților de prea multă
osânză și milioanele de copii
care mor anual din pricina
subalimentației, discutabila
evoluție în plan material a
omului civilizat și
înfricoșătoarea sa involuție
moral-spirituală), regizorul
român Andrei Șerban nu mai
suportă această corectitudine
(„un fel de icter galben al
Americii”, apreciază el), așa că
pur și simplu demisionează din
respectabila funcție de profe-
sor la Columbia University.

Motivele imediate ale
acestei senzaționale decizii au
fost făcute cunoscute de
marele regizor român la TVR1,
în cadrul emisiunii
„Profesioniștii” a distinsei real-
izatoare Eugenia Vodă: mai
întâi modul incorect până la sfi-
dare în care a fost angajat un
nou profesor (decana facultății
a cerut comisiei din care făcea
parte și A. Șerban să aibă grijă
ca viitorul angajat să fie de cu-
loare și că e de dorit ca
acesta/aceasta să fie homo-
sexual, respectiv lesbiană); în
al doilea rând, neputința lui de-
a concepe că inocenta Julieta
poate fi interpretată și mono-
logul ei rostit de un candidat
transsexual (în urmă cu trei ani
„ea” fusese băiat), iar după
audiție asprele reproșuri ale
celorlalți membri (in)corecți din
comisia de examinare pentru
faptul că și-a permis să se
îndoiască de capacitatea
interpretativă a „candidatei”,
astfel făcându-se foarte vino-
vat de discriminare.

●
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Ne-am obișnuit să ne fie rușine că suntem români…Ne-am obișnuit să ne fie rușine că suntem români…

Teodor
Palade

EE ca un blestem.
Azi, în plină epocă a
nerușinării, ne copleșește
rușinea. Există vreunul din-
tre dumneavoastră care să
nu vă fi simțit rușinat, dintr-
un motiv sau altul, în ultimii
ani? Eu nu cred. Pentru
naivi, pare a fi o întâmplare.
Numai că, din nefericire, de
multă vreme nimic din ceea
ce ni se întâmplă nu mai
este întâmplător.

Pe la sfârșitul anului
1989 am descoperit că ne
săturasem de mândrie.
Timp de zeci de ani ni se
înoculase, zi de zi, trufia de
fi români. Brusc, cu trei
decenii în urmă, ne-am
rușinat că trăiam într-o țară
fără datorii. Ne-a fost rușine
că viețuiam într-o țară
independentă, într-o țară
care-și fabrica singură
aproape tot necesarul pen-
tru traiul de zi cu zi și pentru
apărare, într-o țară care nu
mai accepta baze străine și
nici aplicații militare
multinaționale pe teritoriul
său, într-o țară fără șomeri,
într-o țară care își permitea
să dea, gratuit, locuințe tu-
turor celor care munceau,
într-o țară fără companii
venite din afară pentru a-i
secătui resursele, fără bănci
străine care să fure
economiile propriilor
cetățeni și fără consilieri ex-
terni care să-i dicteze polit-
ica. Ne-a fost atât de rușine
încât, fără judecată, l-am
împușcat pe „vinovat” și i-
am băgat familia în
pușcărie. Să fi fost doar
așa… un val de rușine
întâmplătoare?

Apoi, imediat, ne-a
mai podidit rușinea că,
vrând-ne vrând, vreo zece
milioane dintre noi am fost
membri ai partidului comu-
nist. Unii, din jenă, și-au ars
carnetele de partid. Alții s-au
dezis public, și-au turnat cu
găleata cenușă în cap sau
și-au exprimat rușinea cu
glas tare, ca nefericitul
Tudor Postelnicu: „Am fost
un dobitoc!”.

Ne-a mai fost rușine
de tot ceea ce, amărâți,
construisem într-o viață. Vă
amintiți? „Economia
românească este o
grămadă de fier vechi!…”.
Da, domnului Petre Roman,
prim-ministrul îmbrăcat în
tricoul de revoluționar anti-
comunist și mândru nevoie
mare că vorbea vreo două
limbi străine, îi era rușine de
țara pe care i-o
încredințasem s-o ges-
tioneze. Purtând ochelarii
invizibili puși la ochi de nu
știm care oculist, el vedea

peste tot numai gunoi.
Contaminați de aceeași
penibilă rușine, am pornit cu
sârg să dărâmăm ceea ce
ridicasem cu mâinile noas-
tre. Am vândut pe nimic
ceea ce edificasem cu
dureroasă sudoare și am
lăsat hultanii sosiți din
depărtate zări să se înfrupte
în voia lor din cadavrul
economiei românești asasi-
nate de noi, cu bună știință,
în speranța că vom scăpa
de rușine. Să fi fost
întâmplător?

După scurta dar
devastatoarea perioadă a
guvernului Roman, au
urmat alți prim-miniștri
vizionari. Fiecare s-a
străduit din răsputeri să ne
inoculeze rușinea de noi
înșine. Și, au fost mulți, prea
mulți. Cu tot cu interimarii,
România a avut 25 prim-
miniștri în 30 de ani! Ni-i
amintim pe economistul
emerit Văcăroiu (care a
destabilizat complet țara
declanșând privatizarea în
masă denumită și cuponi-

ada), pe avocatul de succes
Ciorbea (care nu s-a lăsat
până nu a triplat prețul car-
burantului și care a
declanșat privatizarea în
masă a economiei
naționale), pe profesorul de
drept public internațional
Năstase (care, rușinat că
aveam atâtea zăcăminte de
petrol, le-a dat aproape de
pomană austriecilor), pe
minionul Boc, doctor în
științe politice și filosofie
politică (care a avut istorica
reușită de a asmuți pe
fiecare împotriva fiecăruia).
Să fi ajuns ei acolo, sus, din
întâmplare?

Se mândrește
cineva cu vreunul dintre
prim-miniștrii României?
Desigur, nu. Ba, chiar ne
este rușine de ei. Ne mai
este rușine și de cei patru
președinți. Ne rușinăm de
primul, care a crezut că
poate exista un comunism
îmbrăcat în haine capitaliste
și ne-a supus unor experi-
mente traumatizante de
genul mineriadelor. Ne este
rușine de al doilea, care a
cedat vecinilor, la masa
verde, teritorii locuite din tot-
deauna de români, fapt unic

în istoria modernă a țării. Și
de al treilea ne este rușine.
El, nu numai că a vândut,
pe blat, întreaga flotă
comercială a țării, dar, cu de
la sine putere, a 
cedat „Europei” suverani-
tatea României, consid-
erând că cedarea de
suveranitate este atribuția
principală a unui președinte
de țară: „Numai prin
cedarea masivă de su-
veranitate Europa mai poate
rămâne o putere economică
și militară” (Sulina, 18 au-
gust 2011) și „Substratul
agendei Consiliului (Consil-
iul European – n.n.) e
cedarea de suveranitate,
exact atribuțiile mele” (28
iunie 2012). Cel de al pa-
trulea președinte s-a
dovedit a fi o formă fără
fond. El a continuat cu
încăpățânare racilile prede-
cesorului, motiv pentru care
al doilea mandat al său a
fost denumit „al patrulea
mandat Băsescu”. După
cinci ani de „prezidat” (citat
din renumita frază

prezidențială: „Nu mă joc,
nici nu dictez, eu prezidez!”)
el a generat rușine cât toți
ceilalți trei laolaltă.

Ca o consecință
firească a sfielii noastre de
a da de pământ cu acești
saltimbaci, am ajuns să
trăim vremea când, incredi-
bil pentru un popor normal,
ne-a fost rușine de noi
înșine. În România, intelec-
tualului i-a fost rușine că
este intelectual, țăranului i-
a fost rușine că este țăran,
militarului i-a fost rușine că
este militar, medicului i-a
fost rușine că este medic,
profesorului i-a fost rușine
că este profesor, pension-
arului i-a fost rușine că este
pensionar… ba, în situații
de excepție, chiar și unor
politicieni le-a fost rușine că
sunt politicieni.

Și n-am epuizat nici
pe departe motivele reale a
le rușinii ce ne inundă.
Convinși că nu putem fi sin-
guri pe lume, spășiți, am
cerut voie să intrăm în
vestita alianță militară
vestică după ce tocmai
ieșisem dintr-o alta, la fel de
renumită și tot la fel de
militară, dar estică. Ca și în

alianța răsăriteană, aici, la
apus, ne mândrim că avem
un impunător „partener
strategic”. Numai că, tot de
rușine și încrezători până la
prostie în onestitatea aces-
tuia, nu am negociat în
niciun fel frăția de arme.
Jenați, am pus la 
spate înțeleapta zicală
românească: „Frate, frate,
dar brânza-i pe bani”. Ca ur-
mare, el poate instala baze
militare la noi acasă și chiar
îi plătim pentru asta. El
poate dispune unde să
moară, pentru interesele lui,
soldatul român. Și, rușinoși,
noi nu crâcnim. Ba chiar ne
plătim soldații pentru asta.
El ne poate vinde, la preț de
nouă, tehnica militară pe
care ar trebui s-o arunce la
gunoi și, tot din sfială, noi
plătim, fără să ne tocmim,
exact cât vrea el. El se
zbenguie cum „vrea”
mușchii lui prin toată Româ-
nia și noi suntem atât de
rușinoși încât, nici după 16
ani de asociere strategică,
nu avem puterea de a-i cere
să-l putem vizita la el acasă
fără o viză mofturoasă. O
viză restrictivă pentru
România. O viză pentru
care trebuie să plătim bine
și să așteptăm, cuminți, o
veșnicie. O viză care, pen-
tru fiecare român (partener
strategic de nădejde!)
lăudat public prin baterea
prietenească pe umăr (şi o
şapcă pe post de cadou –
n.r.), rămâne incertă ca un
vis frumos chiar și după ce
ne-am spovedit la am-
basada lui mai ceva decât la
un duhovnic.

Tot cu rușinea de di-
nainte, am fost acceptați cu
chiu cu vai în Uniunea
Europeană. Adică, după ce
s-au convins că nu le mai
putem fi competitori, ne-au
primit acolo unde nouă ni se
părea că laptele și mierea
curg gratuit în gura
deschisă a fiecărui cetățean
european cu ștaif. Odată
intrați, cu capul plecat, cu
ochii în pământ de atâta
onoare, ne-a fost rușine să
ne cerem drepturile. Ne-a
fost jenă să ne considerăm
egalii lor și, ca urmare, după
aproape 13 ani suntem
tratați ca o națiune de mâna
a doua, ca niște slugi su-
puse, ca prostul clasei din
ultima bancă amenințat per-
manent cu așezatul în ge-
nunchi pe coji de nucă, ca
necontenitul vinovat de
ceva eteric, mereu altceva,
nedefinit cu certitudine…
Dar vinovat!

Culmea e că ne
simțim bine așa. Nu
crâcnește nimeni că am
ajuns oaia neagră a Uniunii
Europene. Iar, în raport cu
N.A.T.O., nu mișcă nimeni

în front. Politicienii care au
mai mârâit pe ici pe colo,
întâi i-am catalogat ca
antieuropeni și antiatlantici
apoi i-am aruncat în
pușcării. Fiindcă, nu-i așa,
nu poți fi antieuropean fără
să fii hoț și nu poți fi anti-
american fără să fi fost
corupt. Entuziaști,
continuăm să ne alegem în
frunte slugile cele mai ple-
cate ale vestului eliberator
și, la nivel guvernamental
ori parlamentar, nu ne
putem șterge la fund fără a
privi întrebător spre Brux-
elles sau Washington: e
bine din față spre în spate,
sau invers?

Da, ne simțim bine
așa! Ne-am obișnuit în pos-
tura de rușinosul perpetuu
al Europei. Ne mulțumim cu
statutul odihnitor de slugă
preaplecată și dormim
liniștiți cu ursul rusesc furios
izbindu-se în ușă, convinși
că, tocmai de dincolo de
ocean, veghează pentru noi
unchiul Sam. Nu ne
deranjează, ba chiar
salutăm fericiți M.C.V.-urile
sosite în trombă prin care ni
se fură „pas cu pas” din su-
veranitate. Adorăm să
primin cu plecăciuni câte un
Timmermans care ne înjură
la noi acasă ca un birjar
gras furios pe caii
răpciugoși care s-au bălegat
la poarta boierului din
caleașcă și suntem deplin
încrezători în binele pe care
ni-l vrea un veșnic turmen-
tat luxemburghez ajuns
(ales de cine?) tocmai în
fruntea Europei.

Geaba ne cântă zil-
nic imnul național:
„Deșteaptă-te române!”. De
pomană ne îndemnau la
demnitate un Ștefan, un
Mihai, un Vlad, Eminescu,
Vlahuță sau Coșbuc. Inutil
există și azi câteva
personalități lucide care
atrag atenția asupra dezas-
trului iminent ce va urma
unei lungi perioade de sfială
națională. Noi, tot rușinoși
rămânem! Și mulțumiți de
starea noastră.

Da, domnilor și
doamnelor, ne-am obișnuit
așa. Ne-am obișnuit să ne
fie rușine că suntem români.

●



4 Tichia de politician

Scenariile politice, arme teribile ale manipulării…Scenariile politice, arme teribile ale manipulării…

Teodor
Palade

AAți observat? Sun-
tem asaltați de scenarii. Vin
de peste tot. Scenarii cu
privire la creșterea salariului
minim, scenarii pentru sal-
varea de la colaps a sis-
temului de pensii, pentru
reforma din învățământ,
pentru exploatarea în folo-
sul altora a rezervelor de
gaze din Marea Neagră,
pentru salvarea pădurilor,
pentru stoparea inflației,
pentru contracararea ofen-
sivei ungurești, pentru anu-
larea pensiilor speciale,
pentru organizarea
alegerilor anticipate, pentru
desființarea programului
„Prima casă” etc. Ne facem
visuri, avem reverii, suntem
îngrijorați și chiar ne croim
viitorul în funcție de scenari-
ile care circulă, cu o
frecvență amețitoare, pe
toate canalele media. Sun-
tem educați, ne hrănim, ne
îmbrăcăm, ne alegem
meseria, emigrăm sau nu,
ne însurăm sau divorțăm,
ne hotărâm dacă să facem
sau nu copii, mânați din
urmă de haita scenariilor.
Practic, trăim conform sce-
nariilor!

Fiecare partid, mic,
mare sau cel mai mare,
fiecare minister și fiecare
agenție guvernamentală,
fiecare firmă serioasă sau
de conjuctură, toate, cheltu-
iesc o mulțime de timp și
aruncă o grămadă de bani
cu elaborarea de scenarii.
Au apărut structuri special-
izate, s-au născut meserii
adiacente, iar „făcătorii” de
scenarii s-au autodenumit,
pompos, analiști sau
experți. Inclusiv ceea 
ce numim Puterea, 
adică întreaga osatură
guvernamentală formată din
toți cei care răspund de des-
tinele națiunii, cei care teo-
retic ar trebui să lucreze cu
proiecte serioase, cu pro-
grame sau cu planuri de
execuție, acționează și se
mișcă după cum le spun
scenariile. Nestatornici din
fire, schimbăm prim-miștri
cu o frecvență de unul pe
an. În medie, aducem alți și
alți miniștri la ministere cam
o dată la șase luni. Și, ca și
cum numai pentru asta ar fi
fost aduși acolo, noii
ocupanți ai călduțelor fotolii
fabrică în regim de urgență
scenarii. Lansarea de sce-
narii a devenit o modă. Ai
ajuns ministru și nu ai scos
imediat pe piață un sce-
nariu, nu ești bun de nimic.
Nu contează dacă scenari-
ile tale au vreun rost ori ba.
Nu interesează nici utilitatea
lor practică. Ai scenariu, ești

bun. Nu ai, ești un impotent
politic. Eficiența ta ca dem-
nitar este apreciată prin
prisma numărului de sce-
narii elaborate. Până și în
înalta sferă a Cotrocenilor,
trepăduși însărcinați cu pro-
ducerea de scenarii se
calcă pe bătături…

Mai grav este că, în
conformitate cu aceste sce-
narii, scoase în devălmășie
de fiecare neavenit rătăcit
temporar pe poteca arivis-
mului politic, sunt elaborate

legi, este modificată Justiția,
sunt eliberați criminali sau
sunt arestați nevinovați, se
construiesc de formă sau se
desființează cu adevărat
spitale, sunt ajustate pozitiv
sau negativ cheltuielile stat-
ului, se croiește bugetul
țării, se multiplică sau se re-
duce numărul de ministere,
este înzestrată armata sau
se stabilește vârsta de pen-
sionare. Cui să-i mai pese
că sub invazia scenariilor se
surpă țara?

Nu apucăm să de-
schidem un ziar, o pagină
pe internet sau un post de
radio în care se dezbate re-
alitatea noastră socială, că
suntem inundați de scenarii:
„Trei scenarii care îi fac
fericiți pe cei din P.S.D.”;
„Scenariul care ar putea
arunca în aer scena
politică”; „Top 5 scenarii
politice pentru perioada
imediat următoare”; „Sce-
nariile de lucru în criza
politică”; „Scenarii de politici
publice”; „Trei scenarii pen-
tru creșterea salariului
minim”; „Pensionarii și pen-
siile lor în diverse scenarii”;
„Scenariu pentru activitatea
extracuriculară la educație”;
„Scenarii de utilizare pentru
psihoterapeuți”…Înnebuneș
ti!

Cum bine știm, sce-
nariile sunt elaborate pentru
actori. Pentru aceia care
aproape niciodată nu arată
ceea ce sunt cu adevărat.

Asta este meseria lor. Să se
prefacă. Să ne mintă cât
mai credibil. Iar cei care ne-
au  mințit cel mai iscusit, să
fie onorați cu premii. Ne-am
obișnuit să fie așa și nici nu
mai realizăm că, de fapt,
trăim ca într-o uriașă sală
de spectacole. Uitați-vă îm-
prejur! Cu mici excepții,
nimic din ceea ce ni se
prezintă nu este adevărat.
Adevărul, aflat undeva
acolo, în spatele aparatului
de fabricat scenarii, dincolo

de cortină, nu ne este
hărăzit nouă. Noi suntem
fraierii care plătim bilete
scumpe pentru a lăcrima în
pumni sau hohoti de râs
vrăjiti de minciunile actorilor.
Uneori înjurăm, alteori
aplaudăm dar, de cele mai
multe ori, ne complacem în
postura de spectator fără
nicio responsabilitate.
Adevărul? Cui îi mai pasă
de adevăr? Prizonieri ai mi-
ilor de înșelăciuni cosmeti-
zate, am ajuns să credem
că nici nu avem nevoie de
el.

Cine sunt cei care
scriu scenariile spectacolu-
lui?  Cine sunt actorii? Îi
știm cu toții! Sunt aleșii
noștri, politicienii! Urcați la
putere sau căzuți în
opoziție, ei ne mint frumos
în timp ce ne bagă mâna în
buzunar. Ei, actorii politici,
sunt aceia care, profitând de
naivitatea noastră, pentru a
ne putea manevra, cu
fiecare nou scenariu ne țin
apăsați de incertitudine și
au impresia că sunt cu atât
mai puternici cu cât suntem
noi mai cu sufletul la gură.

Să nu credeți cumva
că suntem singurii care, ca
într-un motagne russe, ne
ridicăm spre slăvi sau ne
prăbușim în negrul hău din
cauza scenariilor. Se
întâmplă aidoma în case
mult mai mari. Conducătorul
ales democratic al celei mai
democratice țări din lume

riscă să-și piardă scaunul
urmarea unui scenariu
aiuristic elaborat de opoziția
politică și urmat 
cu încăpățânare tipic
americană de autorii lui.
Trăim cu toții groaza apoc-
alipsei generată de pericolul
încălzirii globale – un sce-
nariu dospit în creierele
celor împinși de interese fi-
nanciare imense și aruncat
peste noi prin toate 
canalele media existente.
Cunoaștem foarte bine sce-

nariul penibil care a stat la
baza atacării Irakului, război
care a pustiit unul dintre
leagănele civilizației lumii.
N-am uitat scenariile minci-
noase care au declanșat
devastatoarele ”revoluții” ce
au marcat sângeros lumea
prin așa-zisa Primăvara
Arabă. După aproape
douăzeci de ani încă se
discută despre existența
scenariului politic care ar fi
a condus la tragedia
prăbușirii celor două turnuri
gemene din New York City,
eveniment care a schimbat
definitiv mersul firesc al
relațiilor internaționale mon-
diale. Ne confruntăm zilnic
cu scenarii referitoare la
izbucnirea celui de al treilea
război mondial. Zeci de sce-
narii apocaliptice pe teme
politice,  religioase, extrater-
estre sau tectonice umplu
coloanele ziarelor și ocupă
spațiile de emisie ale pos-
turilor de televiziune din în-
treaga lume.

Scenariile reușesc
să producă ceva ce azi pare
absolut necesar societății
românești. Ceva fără de
care nu numai România,
dar și lumea în care trăim nu
ar mai putea funcționa con-
form dorințelor celor care ne
conduc. Ele, scenariile,
crează confuzie. Și, mai
ales, asigură perpetuarea
acesteia. Iar confuzia este
starea care asigură prem-
izele manipularii cu maximă

eficiență a minții, atât la
nivel individual cât și la di-
mensiunea maselor mari de
oameni. Cuprinși de con-
fuzie putem fi determinați să
luăm decizii care ne
dezavantajează, să alegem
așa cum ni se sugerează și
nu cum ar fi firesc, să
reacționăm ilogic și, de ce
mai multe ori, să acționăm
neconform cu convingerile
noastre. Confuzia
generează un climat în care
persistă frica și nesiguranța,
stimulează neîncrederea în
societatatea în care trăim,
alimentează inclusiv neîn-
crederea în propriile puteri
sau posibilități.

Trăim în plină epocă
a manipulării. Suntem
manipulați prin imagini, ne
este manevrată mintea 
prin intermediul mass-
media – această neoprita
născătoare de știri false
(”fake news” pentru românul
ajuns deja, inclusiv în expri-
mare, la stadiul de fericit
cetățean european). Există
tehnici de manipulare
electorală, manipulare
emoțională, manipularea
prin inducerea vinovăției ori
manipulare prin folosirea al-
tora ca exemplu. Mintea ne
este influențată copios prin
rețele sociale ale internetu-
lui, rețele create de la în-
ceput în acest scop. 

Există deja o ramură
a psihologiei numită psi-
hologia manipulării. Întregi
departamente ale serviciilor
secrete și ale partidelor
politice au ca principală pre-
ocupare manipularea
cetățeanului.

De ce scenarii?
Fiindcă politica prin scenarii
este parte a politicii
manipulării. A politicii prin
care ne este modelată
mintea. A politicii destinate
îndobitocirii cetățeanului
prin fluturarea în fața ochilor
a nesiguranței zilei de
mâine, a perspectivei
sărăcirii, a războiului pusti-
itor, a apocalipsei iminente
sau a unui viitor paradisiac.
De ce scenarii? Fiindcă
fiecare scenariu este o
armă. O armă teribilă
destinată manipulării. O
armă distrugătoare de des-
tine, învelită de cele mai
multe ori în aura mincinoasă
a dorinței de a evita un rău
amenințător sau strălucind
în nimbul năzuinței
omenești de mai bine!

●



Ghimpele Națiunii

De ce-l plângeți?!… Că nu Institutul a făcut Revoluția!De ce-l plângeți?!… Că nu Institutul a făcut Revoluția!

Cezar Adonis
Mihalache

PPăi’, nu suntem
ipocriți?!… În cazul Poliției
Române, ca Instituție, eram
în stare să ieșim în stradă
să cerem mazilirea ei! Să o
lichidăm de-a dreptul, e
drept, din cauza unor sin-
cope și a unor tragedii de
neiertat… Dar, în situația
desființării Institutului
Revoluției, începem să ne
lamentăm că am aruncat
copilul dimpreună cu apa și
chiar copaia?!… Dar ce
treabă are una cu alta? Ce
legătură este între
Revoluție, ca mișcare, și
acel institut arhivă a minciu-
nii și fief sinecură pentru
feluriți profitori și impostori?

A fost cumva
născută Revoluția noastră
de acel institut? A fost
cumva, pusă la 
punct, cercetată, pregătită
metodologic, susținută de
acest institut? Suntem chiar
atât de nepăsători încât îi
lăsăm pe parveniții celor
treizeci de ani să pună insti-
tutul înaintea Revoluției?!
Că mai avem un pic și
spunem că institutele sunt
mai importante chiar decât
revoluțiile care le-au gen-

erat!
Este foarte bine că

acest institut a fost
desființat! Păcat că abia
acum… Dar nu este de
ajuns! Pentru că răul istoric
pe care l-a lăsat moștenire
prin tipăriturile sale, prin
„caietele” și tezele menite a

servi istoriei voite de grupul
iliescian, va rămâne în bib-
lioteci. Acolo, în niște
sertare pe care nu le de-
schide nimeni azi, poate nici
mâine, dar care, peste
decenii, vor fi scoase din

„rătăcire” și vor deveni
repere. Și așa, împlinirea in-
stitutului va rămâne, fie el și
desființat azi, acolo unde au
voit bestiile minciunii.

De aceea, trebuie să
mai facem un pas! Acela al
cercetării de către un for ac-
ademic a tuturor „tezelor”

emise de acest institut pe
post de adevăruri irefutabil
iliescienizate (!). Trebuie dat
de o parte mâlul de
minciună, de dezinformare,
de distorsiuni, și lăsate Isto-
riei doar faptele, redarea

evenimentelor, nu inter-
pretarea din condei.

Iar ăștia de se plâng
că li s-a luat institutul (!),
ăștia de mai au un pic și or
să ne spună că le-am furat
noi institutul, ba, însăși
revoluția, ar trebui puși în
banca lor! Pentru că ajung
trei decenii de obrăznicie,
de nesimțire, de tupeu și
minciuni. Și dacă vor un „in-
stitut”, nu au decât să-și
facă unul acasă! Unul din
ăla pe formulă de ong! Să
dea cu capul de propriile
zidiri legislative, să vedem
cum o să-și mai finanțeze ei
„cercetarea”! Că în clipa în
care nu o să mai aibă de
unde să umfle cu bani de la
buget sinecura pentru
aplaudaci, lingușitori și prof-
itori, atunci nici nu o să mai
lucreze nimeni pentru ei! Și
nici nu o să mai aibă cine să
le ambaleze minciunile în
cărți și reviste.

Cât despre voi,
adevărații revoluționari, de
ce vă temeți pentru
„pierderea” gemută de
ciracii iliescieni? Nu v-a fost
frică de gloanțele din De-
cembrie, doar nu o să
tremurați astăzi în fața
tiradelor lor înveninate! Pen-
tru că, desființarea acelui in-
stitut, nu înseamnă că

Revoluția a fost ștearsă din
istoria noastră! Și nici faptul
că meritele voastre, ale
adevăraților revoluționari,
vor fi date uitării, înlăturate
din panteonul unei națiuni.
Pentru că drepturile voastre
nu au fost certificate și
plătite de acest fals institut.
Au fost „certificați” acolo
poate altfel de revoluționari.
Ăia de care trebuie să ne
ocupăm acum, pentru a
separa mizeria de apele cu-
rate, pentru a ne curăța
izvoarele de libertate ale lui
Decembrie ’89.

Și da, dacă va fi
înființat un adevărat Institut
Memorialistic al Revoluției
Române, și cu asta va tre-
bui să se ocupe! Să separe
scârbavnica neghină umană
de la gurile izvoarelor
libertăților noastre! Căci,
poate atunci, soarta ne va
privi din nou încrezătoare și
ne va repune pe drumul de
pe care criminalii, escrocii,
mizerabilii, profitorii ne-au
dat la o parte.

●

Privilegii noi! Privilegii noi! 
…pentru magistrați și sistemul pensiilor speciale…pentru magistrați și sistemul pensiilor speciale

Ionuț
Țene

EEste tot mai evident,
România se îndreaptă cu
pași repezi spre un sistem
social și de castă ca pe vre-
mea evului mediu. În loc să
luptăm pentru egalitate,
nediscriminare și acces liber
la funcții, lucruri rezolvate
de Occident încă din vre-
mea iluminismului, la noi în
țară s-a creat o castă
privilegiată: magistrații și
sistemul pensiilor speciale.
Așa cum am mai scris,
schimbarea guvernului nu
va duce la desființarea pes-
niilor speciale pe 
principiul distributivității și
contributivității, ci dimpotriva
acest sistem de castă,
creionat în stil nobiliar, a
primit noi privilegii legale.

În campania
electorală, jurnalistul Rareș
Bogdan a zis una, după in-
stalarea guvernului, colegii
săi fac alta. De ce? Pentru
că în România partidele
sunt marote ale păpușarilor
cu pensii speciale, care le
schimbă ciclic pentru un
popor dezinformat? Niciun
partid controlat de un sistem
de privilegii într-un stil total-
itar de tip medieval nu va fi
lăsat să lovească în ben-
eficiile fabuloase și

neconstituționale? Se vor
reinventa patide de către
sistemul pensiilor speciale
pentru ca o mână de
privilegiați, ca în India sis-
temelor de caste, să
trăiască în opulență și
concupiscență. Noi, românii
vom plăti taxe și impozite
covârșitoare doar pentru ca
unii să ajungă la pensiile
nesimțite la o vârstă tânără
ca să aibă timpt să se dis-
treze și să-și trăiască viața.

Majorității românilor
li se vor da pensii de mizerie
și li se va ridica vârsta de
pensionare pentru a
întreține această castă
subțire de privilegiați? După
pensii speciale si
desființarea controlului vin
noi privilegii pentru
magistrați. 

Senatorul PNL Mar-
cel Vela a depus, la Senat,
un proiect legislativ care
prevede decontarea sumei
alocate magistratilor și per-
sonalului asimiliat a ratei
plătite pentru achiziționarea
unei locuinte, în cazul în
care aceștia nu primesc
locuințe de serviciu.În
prezent, statul decontează
plata chiriei în cazul
magistraților care nu
primesc locuinte de serviciu.
Proiectul lui Vela ia în calcul
situația în care magistrații

care stau în chirie își
cumpără o locuință printr-un
credit bancar, iar statul în
loc să deconteze chiria, ar
deconta o parte din ratele
bancare.

Initiativa legislativa
vizează completarea arti-
colului 23 din OUG 27/2006
privind salarizarea si alte
drepturi ale judecatorilor,
procurorilor și altor categorii
de personal din sistemul
justiției.Proiectul de lege a
fost depus, în procedură de
urgență, la Senat, prim for
sesizat, decizională fiind
Camera Deputaților.

Sigur că această
castă nu trebuie deranjată
de controale, iar vremea
abuzurilor diviziei speciale
de la Ploiești să revină. Fos-
tul președinte al României
susține într-o postare făcută
pe facebook că prin prop-
unerea făcută de ministrul
Justiției, Cătălin Predoiu,
”ne întoarcem în epoca
„statului cu dosul” pe
dosare. 

În loc să 
interpreteze corect
recomandările GRECO şi
ale Comisiei de la Veneţia,
recomandări care se referă
la o îmbunătăţire a
premiselor de funcţionare a
Secţiei Speciale, Cătălin
Predoiu face ce ştie el mai

bine: slugăreşte şi el puţin
pe cei care vor să vadă din
nou judecătorii puşi sub
controlul DNA şi nu numai,
pentru că aşa te mai poţi pri-
copsi cu o decoraţie de la
ambasadele străine. 

Desfiinţarea Secţiei
pentru Investigarea
Infracţiunilor din Justiţie
(SIIJ) va aduce din nou
judecătorii şi mulţi procurori
sub controlul DNA ca
singură instituţie care poate
investiga reclamaţii legate
de presupuse fapte de
corupţie”, a scris Traian
Băsescu. Dincolo de
greșelile făcute până acum,
care au afectat credibilitatea
SIIJ, mai crede Traian
Băsescu, soluția nu constă
în desființarea acestei secții
speciale, ci de corectare a
greșelilor, acolo unde aces-
tea au existat. 

Dar pentru guvern e
mai bine ca sistemul pensi-
ilor speciale să nu fie con-
trolat de nimeni ca pe
vremea STASI sau a fostei
securități. Tot mai mult,
România își calitatea de
democrație duncțională în
UE și devine un sistem to-
talitar bazat pe o castă
militarizată nu pe egalitatea
cetățenilor în fața legii.

Se pare că Minis-
terul Justiției a informat

tendențios forurile europene
privind raportul GRECO
legat de Justiție ca să nu ni
se ridice MCV. 

Mai pe scurt,
reprezentanții castei de
privilegiați au mințit Europa
pentru ca instituțiile eu-
ropene să condamne țara
noastră pentru ca să se
desființeze un organ 
de control care verifică
abuzurile? Pentru beneficii
superioare de castă, intere-
sul național și unitatea
României nu mai contează?

În vremuri normale
aceste acțiuni s-ar numi
trădare de țară și ar fi con-
damnate dur. Dar cine să
facă asta? Cei care
subordonează resursele
naturale pentru interese
străine cu anularea
democrației și a sistemului
social și electoral al
libertății?
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