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Nevaccinarea cea prea mult ispititoare…Nevaccinarea cea prea mult ispititoare…

Cezar Adonis
Mihalache

DDacă o mai lasă
ăștia pe tanti tiparniță de
vorbe de partid să
vorbească mult, mâine-
poimâine o să ne spună
duduia, cu aceeași
seninătatea abulică de
curtezană necrofagă de
Brukenthal, că, de fapt,

legea supremă a țării poate
fi, nu doar încălcată, ci
suspendată… Doar să
găsească mijlocul prin care
să convingă legislativul să
acționeze „in rem”… Sau
poate chiar de aia o lasă pe
ministăreasa Turcan să dea
atât de des din buze… Să
ne pregătească… Că în
mintea lor, dacă s-au putut
suspenda parte din
libertățile cetățenești, fără
prea multe reacții din partea
noastră, de ce nu ar putea
suspenda ei și
Constituția?… Și nu pentru
că ar fi deja o „speță”, prin
existența în Constituție a
unor articole suspendate,
practic, parte din legea
supremă fiind deja „în aer”,
ci pentru că pot… Că
doarme țara… Doarme
ostenită de plictiseală…
Doarme, deși ultimele ei
șanse de trezire și restau-
rare măcar la nivelul mo-
mentului ’89 sunt puse în
zeghe… Căci „ulița”
primordială a răscoalei ne
este smulsă de sub pi-
cioare… Vorbele de ocară
ne sunt condamnate și pe
cale să devină certificate de
pedepsire…

Or, am ales noi oare
a nu mai alege?…

Pentru vorbele lui de
om al oamenilor, primarul
care a strigat a avertisment
de răscoală, „cu furci, securi
și coase”, este cercetat pen-
tru instigare („crimă de lez-

majestate” de cloacă
guvernamentală, nu-i
așa?!), pentru că românii nu
mai au nici putința de a fi
iobagi în țara lor și de a
încerca să se revolte… Nu
mai pot rosti public vorbe de
îndârjire, de împotrivire, de
nemulțumire… Și da, pri-
marul Robert Tamaș,
Șuletea (Vaslui), și-a
asumat zeghea în clipa în
care a rostit frământarea a

milioane de români… O
frământare la figurat, pentru
că românii, nu pentru că nu
mai au prin podul casei
furci, coase, securi (și
topoare – domn primar!),
dar nu mai au curajul să
pună mâna pe ele…

Așadar, sinistra
duduie ne-a avertizat cât se
poate de fățiș… Cu toate
dezlegările de la colegii ei,
acei bărbați muieri în stat…
Ei vor impune oricum oblig-
ativitatea vaccinării… Iar
pentru asta vor încălca orice
lege dacă este nevoie… A
spus-o tanti, dar noi nu am
tresărit… Iar dacă este
dovedit neconstituțional prin
ordonanța de urgență a gu-
vernului, atunci o vor face
prin parlament… A lătrat-o
atât de explicit… Dacă
„ordonanţa de urgenţă
aflată în discuţie ar
prezenta probleme de
constituţionalitate, atunci
Guvernul ia în calcul ca
măsura să fie aplicată printr-
un proiect de lege înaintat
Parlamentului”… Căci, da,
pentru guvernanți, parla-
mentul este instituția 
prin care se 
pot promova inițiativele
neconstituționale…

Sigur, nu or să sus-
pende Constituția decât
dacă va fi nevoie… Și doar
o parte din ea… O vor face
pentru „sănătatea publică” a
tuturor pe motiv de ingerință
de drept „constituțional” a

acelora ce refuză vac-
cinarea otova. Până atunci,
vor merge pe amenințări, pe
inducerea nesiguranței locu-
lui de muncă… Ca un fel de
vaccinare cu preaviz… O
mutare disciplinară până la
îndreptarea și spovedirea
inculpatului nevaccinat…
Un lagăr instituțional de
corecție națională până la
asumarea și, probabil, plata
din buzunar a costurilor

vaccinării (că tot ce a fost
gratuit a fost pentru cei ce s-
au supus fără a crâcnire)…

Și totuși, ce vor face
inspectoratele de muncă?…
Cum vor motiva semnarea
unor procese disciplinare în
care nu există justificarea
pe lege a mutării unui anga-
jat pe o altă schemă?… În
care salariatul, pedepsit prin
detașarea undeva, cât mai
departe, să-și revizuiască
atitudinea (la canal,
tovarăși, la canal!), este
sancționat a priori abuziv
pentru că în contractul de
muncă nu există o clauză
care să specifice sancțiuni
în cazul refuzării unui act
sanitar… Și ce va mai
urma? Introducerea în
Codul muncii a unui sub-
capitol (punctul „delta”!) al
desfacerii contractului de
muncă în caz de refuz con-
stant al vaccinului?… Poate
cu extindere în sfera pe-
nalului, pentru nesupunerea
în formă continuată?…

Este o linie atât de
subțire… Și doar o adiere îi
desparte pe guvernanți de
momentul în care nevac-
cinarea va deveni ispititoare
ca orice fruct interzis… O
tresărire de țară îi desparte
de momentul în care va de-
veni „cool” și „trendy” să fii
anti-sistem măcar așa, ca
nevaccinat…

●

Noua eră prin erată…Noua eră prin erată…

Petre
Jipa

RReînvierea trecutului
și reîntoarcerea la feudalism:
paltonul aruncat pe capotă,
ușile ce sunt deschise de noii
sclavi reînviați din negura isto-
riei, fac legătura cu lumea lui
Urmuz. Semnificațiile duc spre
o simbolică a urâtului, Urmuz
și „Pagini bizare” sau paginile
bizare ale istoriei noastre con-
temporane: Boia așezat pe
șuncă, Pleșu trăgând un fum
din filosofia ,,liiceană” unde
chiar și „uia devine respirabilă
dar nu reversibilă. E drept, nici
povestea lui Urmuz nu ne
vorbește despre căsătoria
bizară dintre Stamate și pâl-
nie, cum nici poema domnului
Cărtărescu nu pomenește
nimic despre iubirea dintre
gaura din perdea și Dacia
crem. Dacă lumea lui Urmuz
descălecă în lumea abstractă,
în lumea aceasta reală dom-
nul Cărtărescu ne spune: chi-
uvetele iubesc stele galbene
din colțurile geamurilor, iar
găurile din perdea pot iubi su-
perbe dacii crem.

Minuni adunate și 
întrupate în spirit 
de conspirațiune, sau
„constipațiune” veleitară: Sta-
mate se poate iubi cu pâlnia în
lumea lui Urmuz, dar în lumea
lui Kafka unde: „Un nebun,
este un nebun. Doi nebuni,
sunt doi nebuni. O sută de
nebuni sunt deja un partid
politic”. Sau Gregor Samsa
poate fi prefăcut într-o gân-
ganie.

Tabloul acela al lui
Octav Băncilă „Iobag în fugă”
îl revăd pe retina ochilor mei.
Țăranul român care a înțeles
că orice națiune trebuie să
aibă propriul său stat unitar
privit drept cadru de conser-
vare a corpului național. Iar
fiecare individ compune acest
corp. Să-mi fie iertată
îndrăzneala, dar prin această
schimbare și prin reversibili-
tatea lumii, iobagul acela se
transformă din punctul meu de
vedere în: io,bag în fugă celui
care a modificat cu bună
știință istoria pentru a o face
atractivă noilor boieri politici
ce se trag din pătura
burgheziei proletare. Când
doamna aceea mini-struț s-a
trezit spunând „La mulți ani
baroane” am avut speranța că
este doar o „nălucă țurcană”
răsărită din ușurarea pe din
dos a bietelor oițe. Dar nu…!
Reprezenta o realitate a noilor
inspirații constipate de idealuri
mărețe- și crețe, a minților
proaspăt înnobilate. Și așa
cum sculptorul modern ca să

ajungă la „Renaștere” a închis
găina în ou, tot așa ca să ne
întoarcem la o altă renaștere
închidem baronul în Piața
Mare (astăzi tare) din Sibiu.
Această situație prezintă „mix-
imbrilisme cu cocârț la mitro-
fax”, parcă lumea acesta
politică modernă, este hrănită
cu ajutorul conservelor de mu-
mu și ze-ze aduse direct de la
Fundulea-zorilor prin spitalul
Fundeni cu specificația
„dămăroaia” istoriei noastre
moderne. Istoricul Lucian
Boia, noua lumină „luciferică”
ce străluce ca un far troglodit
de înțelepciune injectându-ne
cu: „Suntem români. Să avem
curajul să ne cunoaștem ce
suntem și să ne prezentăm
lumii așa cum suntem” sau
așa cum ne prezintă și
reprezintă el în falsitatea
istorică pe care o
promovează. El spune într-un
interviu: „Naționalismul
miroase”. A ce miroase…?
Dar să nu ne amăgim: „La
mulți ani baroane Samuel von
Brukenthal” îți urează noua
mioară „reprezentativă” ca o
„nălucă țurcană” apărută din
gândirea ultimelor istorii „tem-
belizate”. După ce refuzi să-l
declari pe Avram Iancu erou
național, tu președinte ridici
statuie ucigașului de români.

Toader Paleologul un
intelectual fin, facem
abstracție de „pleașca” ivită în
calea domniei sale, spune:
Imensa statuie îi aparține lui
Johannis, este chiar el în
persoană deghizat în baron.
Da, la Oradea statuia lui Mihai
Viteazul, cel care a făcut pen-
tru prima dată unirea Țării
Românești, Moldovei și Tran-
silvaniei, a fost dată jos de pe
soclul din centrul orașului, iar
în locul ei a fost așezată sta-
tuia lui Ferdinand, care este
tot un străin de neamul româ-
nesc asemenea noilor
„conducători”. Nu că am ceva
cu acest rege pe care îl re-
spect, dar el a avut meritul că
a fost căsătorit cu Regina
Maria, cea care prin negocier-
ile de la Paris a obținut Româ-
nia Mare, în urma sacrificiilor
ostașilor români în Primul
Război Mondial.

Să fim veseli, țara
arde și președintele nostru ne
piaptănă cu acest cîțu univer-
sal pe creștet. Parcă se aude
ecoul: universal, vasal,
banal…

●
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Independența basarabeană și procesul democratic – treizeci de ani în agonieIndependența basarabeană și procesul democratic – treizeci de ani în agonie

Galina
Martea

CCu treizeci de ani în
urmă poporul român
basarabean și-a dorit foarte
mult să instaureze în cadrul
propriei țări fenomenul
democrației și al unei
conviețuiri civilizate. Cu
treizeci de ani în urmă
poporul român basarabean
a avut deplina încredere în
faptul că în sfârșit este
obținută acea libertate
socială de care are nevoie
fiecare om din astă lume. S-
a dorit, s-a crezut, s-a
obținut acea libertate și su-
veranitate, însă, în timp, re-
alitatea s-a dovedit a fi cu
totul alta, de altă natură –
fiind nespus de dură,
dureroasă și nefericită. În
cele din urmă, s-a dovedit
că fenomenul democrației
este o formă de organizare
și de conducere greu de re-
alizat în societatea
moldavă.

Dacă unele țări din
fostul lagăr comunist, pre-
cum țările baltice și prin
inteligența lor, au reușit pe
parcursul acestor trei
decenii să obțină ceea ce și-
au dorit și ceea ce și-au pro-
pus din start după
destrămarea imperiului so-
vietic, atunci R.Moldova
(stat independent de după
anii’ 91) nu a izbutit nici pe
aproape să se încadreze în
limitele obiectivelor dorite
de către popor. De-a lungul
timpului s-a promovat o cul-
tura politică de tip haotic și
nespus de incompetentă în
administrare, într-un final in-
staurându-se în cadrul țării
o stare reală de dezordine
totală, de haos și,
nemijlocit, de atitudine
nesatisfăcătoare a individu-
lui față de propria colectivi-
tate. Însă ca să nu
generalizăm, această
nepăsare cu accent pe „ati-
tudinea nesatisfăcătoare și
intolerabilă a individului față
de propria colectivitate” a
fost specifică pentru clasa
de guvernare și politică. Prin
respectiva stare de dezor-
ganizare și ignoranță din
partea clasei politice și de
guvernare, în cele din urmă
țara s-a pomenit în pragul
unei crize sociale fără
precedent. Cu precădere,
după anii 2000 în societatea
moldavă a fost neglijată în
cel mai real mod libertatea
de voință a concetățeanului,
drepturile civile umilite,
egalitatea omului în fața
legii a lipsit integral, fiind
imuni la ilegalități și
infracțiuni doar cei din clasa
politică și de guvernare. Iar
dacă să ne referim la com-
ponenta democrație, atunci

noțiunea respectivă este
lipsită complet de valori fun-
damentale.

Drept constatare, în
modelul de democrație
moldovenească, realizat pe
parcursul celor treizeci de
ani de independență, a lipsit
esențialul și anume:
fenomenul de conștiință
națională, de conștiință
politică și de moralitate
umană din partea clasei
politice și de guvernare, re-
spectivele reliefând vizibil

mentalitatea primitivă și
comportamentul dominant
al omului putere. Prin
acțiunea comportamentului
dominant și nespus de
obraznic al clasei politice s-
au produs acele procese
care au motivat constant
nelegiuirile și crimele la
nivel de stat, firește, prin
nerespectarea obligațiunilor
morale și funcționale, aces-
tea însumând în sine
fenomenul corupției, mani-
festare care s-a răsfrânt
numai și numai în detrimen-
tul întregii societăți.
Nelegiuirile provocate de
către clasa politică și de gu-
vernare au cuprins în sine
fapte ce contravin legilor ju-
ridice, astfel dându-se
naștere unui proces de
„corupție imună/legală”, ine-
chitate și injustiție socială,
dar cel mai grav, inegali-
tatea cetățenilor în fața legii.
Deci, dacă să privim lu-
crurile cu atenție, atunci se
înțelege de la sine cât de
grav a fost afectat 
și umilit cetățeanul acestei
comunități timp de trei
decenii de la independență,
iar dacă să ne referim la
dreptul civil atunci lucrurile
devin și mai tragice. În prim
plan a fost ignorat dreptul
civil al omului la o
jurisprudență democratică,
organele de drept fiind cel
mai nesigur domeniu al
societății. 

Realitatea și faptele
respective demonstrează în
nenumărate rânduri că de-
ciziile judecătorești au fost

realizate în baza veniturilor
bănești, adică cine oferă
mai mulți bani în formă de
mită acela și câștigă proce-
sul.

După o astfel de
abordare a lucrurilor, în
consecință a suferit o
armată întreagă de oameni
care a fost implicată în pro-
cese de judecată civilă,
penală etc; evident că în
acest joc au fost prezenți
cetățeni cu deplină dreptate,
însă fără bani și fără

ocrotire judiciară și socială
corectă, rezultatele pozitive
fiind în majoritatea cazurilor
de partea celor cu bani –
faptele reale de-a lungul
anilor au demonstrat acest
lucru. În așa mod, statul
moldav a existat și, din
păcate, mai continuă să ex-
iste încă în baza unei
democrații nespus de fragile
și, respectiv, a unui sistem
judiciar destul de corupt,
deoarece sindromul în
cauză este înzestrat cu o
mare și adâncă putere de
rezistență.

Societatea moldavă
a fost și este încă foarte
bine cunoscută în plan mon-
dial la capitolul „statul cu o
democrație fragilă”, nemi-
jlocit, „țara cu cea mai înaltă
rată a corupției,
nedreptăților și inechităților
sociale”. Sunt cunoscute
acțiunile din acești ani, cel
mai vizibil la capitolele
violență și crime, trafic de
ființe umane, sărăcie și
degradare socială la nivel
înspăimântător, democrație
imitată etc.; însă nu au fost
evidente acele lucruri care
ar fi trebuit să contribuie
pozitiv la înlăturarea tuturor
nelegiuirilor instaurate în
cadrul țării și anume:
punerea pe picioare a unui
model de existență
civilizată, în mod aparte, in-
stituirea un sistem demo-
cratic și transparent în
administrare și coabitare
socială. La ziua de azi
speranța pentru o viață mai
bună se întrevede odată cu

venirea la putere a noului
președinte de țară Maia
Sandu (alegerile
prezidențiale din 15 noiem-
brie 2020), personalitate
pro-europeană care
pledează pentru corectitu-
dine, bunăstare socială,
egalitate între cetățeni, stat
incoruptibil și democratic.
Însă, ca dovadă, pagina
tristă a acestor treizeci de
ani de independență va
rămâne în istorie, iar cele
mai problematice aspecte

vizând: libertatea de expri-
mare, de insecuritate și
neprotecție socială a
cetățeanului; modelul de co-
municare din partea clasei
politice în scopul de a intim-
ida și dezinforma constant
masele, acestea existând
cu sentimentul de frică și
supunere, lipsa curajului de
a protesta împotriva
nedreptăților sociale sau
contra procesului populist
nedemocratic; migrațiunea
forțată în afara țării din
cauza lipsei locurilor de
muncă și a veniturilor finan-
ciare foarte mici, cetățenii
apți de muncă emigrând în
masă; corupția și hoția care
a distrus, sărăcit și vandal-
izat statul până în talpă; cât
și despre multe altele. Ca
urmare, totul denotă faptul
cât de nedemocratică a fost
societatea moldavă în toți
acești treizeci de ani de
independență statală.

La ziua de azi
poporul îndură consecințele
dezastruoase ale acestor
treizeci de ani –   poziție
economică, socială și
politică catastrofală;
existența cetățenilor
împânzită în totalitate de o
sărăcie și degradare socială
halucinantă, cuprinsă în
plasele corupției și a celor
grupări criminale care au
dezvoltat și instaurat în stat
o putere dominantă ce au
pus stăpânire pe sistemul fi-
nanciar (urmează de a
obține reîntoarcerea miliar-
dului de dolari furat și nu
numai), cât și o influență

specială exercitată asupra
întregii societăți; puterea
politică și socială deținută
încă de persoane care știu
cum să manipuleze soci-
etatea prin cele mai mur-
dare, populiste și
periculoase mijloace de
propagandă, scopul princi-
pal fiind de a influența cât
mai negativ opinia publică
prin mass-media sau prin
diverse metode persuasive;
societatea arhiplină de oa-
menii puterii din modelul oli-
garhiei, a corupției, a 
crimei organizate, a
intransparenței, a unei lumi
frauduloase unde totul se
bazează pe rea-credință și
înșelăciune; sistem judiciar
nespus de coruptibil; etc.

Însă un lucru este
pozitiv, lumea începe să
înțeleagă cu mult mai bine
procesele ce decurg în soci-
etate, reapare încrederea în
clasa de guvernare, schim-
barea având o altă direcție,
românii basarabeni sperând
cu adevărat la o nouă viață
și un nou început pentru a
restabili demnitatea poporu-
lui, pentru a contura o
cultură decentă în dez-
voltarea zilei de azi și de
mâine. Ca urmare, numai
prin asemenea deziderate
va funcționa și fenomenul
democrației, care, cu certi-
tudine, se va încadra în cel
mai decent mod în valorifi-
carea identitară a poporului
român basarabean și a
societății moldave, în
conviețuirea și relația
umană dintre puterea
statală, om, societate. Deci,
cum s-a pronunțat
președinta Maia Sandu, la
festivitatea de aniversare a
treizeci de ani de la
independență, 27 august
2021: „schimbarea în bine
este posibilă”, iar
guvernanții trebuie să fie „în
slujba poporului”… „statul
„trebuie reconstruit pe baze
democratice și incluzive”.

●
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Opriți-vă! Această sarabanda a ambițiilor puerile Opriți-vă! Această sarabanda a ambițiilor puerile 
și a orgoliilor infantile distruge Româniași a orgoliilor infantile distruge România

Teo
Palade

CClasa nostra politică
românească, acuzată pe
bună dreptate de obediență
și slugărnicie față de
străinătate, se dovedește
extrem de vânoasă atunci
când este angajată în dis-
pute interne. În fața unei
populații scârbită deja de
disputele politice prostești,
un val de ambiții infantile și
de orgolii inutile se revarsă
de pe scena politică internă
și distruge totul în jur.

Atât de românescul
„Ba p-a mă-tii!”, modelat în
funcție de imaginația emi-
tentului, reverberează din
sălile de plen ale Parlamen-
tului, răsună în sala de
ședințe a guvernului, se
aude în studiourile de tele-
viziune unde politicienii se
întâlnesc pentru a discuta
situația țării. Cu el pe buze
sunt sparte alianțe care
promiteau a fi dure ca dia-
mantul și se rup prietenii
politice ce păreau de fier. Se
bulversează un popor.

În acest război ab-
surd este dată uitării grija
față de țară. Politicianul
român, în nestăpânita sa
aplecare spre mutilarea
firescului, a reușit să
convertească chiar și ideea
de politică. Din arta de a gu-
verna, politica a fost
transformată în meșteșugul
de a te certa. El, politicianul
autohton, a ajuns să se con-
sidere cu atât mai valoros
cu cât este mai încăpățânat,
mai vocal, mai orgolios și
mai mincinos, în disputa cu
adversarul politic.

Târâtă în dansul in-
util și imatur al impunerii cu
orice preț a ambițiilor per-
sonale fluturate de politi-
cienii rătăciți efemer prin
politichia dâmbovițeană,
țara nu mai are puterea de
a se ține pe picioare. Se
prăbușește. Atrăgând efecte
colaterale dure pentru
popor, euro va atinge în
curând pragul de 5 lei. Ben-
zina românească, doar
trecută prin curtea compani-
ilor străine „partenere”, ne
va fi vândută cu 7 lei litrul.
Factura la electricitate s-a
dublat, deși nimeni nu a
făcut nimic în plus față de
luna trecută. Pâinea pusă
zilnic pe masa săracului s-a
scumpit fiind coaptă din
aceeași făină ca și ieri.
Carnea a devenit un lux
pentru pături tot mai largi ale
populației iar gazul metan
din care țara are încă sufi-
ciente rezerve devine în
mod irațional tot mai scump.

În acest timp, politi-
cienii, complet detașați de

realitate, trăitori în lumea lor
plină de sinecuri, se întrec
în a-și demonstra unul altuia
care dintre ei este mai
încăpățânat. Orbiți de
ambiții specifice unui copil
de clasa a treia, de ambiții
care în viziunea lor ar trebui
să-i certifice drept

personalități cu demnitate,
cei care ar trebui să ridice
țara se prefac că nu văd
groapa în care împing cu
râvnă România.

Iohannis, un
președinte de țară lipsit de
har și complet eliptic de
compasiune, ajuns la al
doilea mandat prezidențial
printr-un accident al istoriei
comis de forțele oculte ale
Europei și Americii, are
ambiția specifică suveranilor
din evul mediu de a deține
puterea totală. Își dorește
premierul său, guvernul
său, partidele sale politice
aduse la guvernare, Parla-
mentul său și Justiția sa.
Pentru atingerea acestui
ambâț, nimic altceva nu mai
contează. Nu-l interesează
soarta unei populații din ce
în ce mai paupere alungate
din propria matcă de spec-
trul unui iminent dezastru
economic. Nu-i pasă de vi-
itorul a unui popor
dezmoștenit de bunurile
sale prin rapturi tot mai evi-
dente. Nu este deranjat că a
ajuns președintele unei țări
apreciate și tratate prin can-
celariile occidentale ca fiind
de mâna a treia. Învăluit de
încăpățânarea sa ca 
de o ceață impenetrabilă,
îmbrăcat în țeapăna armură
teutonă și cu zâmbetul de
suveran biruitor înghețat pe
fața-i imobilă, el colindă
mândru prin lume,
susținând că în România
totul este bine.

Numai din
încăpățânare, fără a
prezenta niciun argument
logic, președintele menține
în scaunul de prim-ministru
un personaj învelit într-un
ambalaj pe care se vede tot

mai clar ștampila „expirat”.
Dintr-o mândrie ce pare
prostească, se face că nu
vede cum în jurul său cad
unul după altul pilonii de
susținerea ai țării, cum
prețurile au luat-o razna,
cum rechinii financiari și
economici ajunși aici în

haite hulpave își fac de cap
sufocând prin speculații
bănești românul deja
sărăcit. El, președintele,
afirmă cu o seninătate de
nimic susținută, că sub aripa
sa ocrotitoare țara este în-
floritoare.

Numitul Cîțu, pre-
mier de fațadă adus la
Palatul Victoria pentru a
aplica poruncile Cotroceniu-
lui, are și el ambițiile sale.
Între altele, visează să
devină cu orice preț
președinte de partid. Bântuit
de fantasme specifice unui
copil din clasa pregătitoare,
se crede un Superman abia
ieșit din benzile desenate,
adus din America pe aripile
vântului pur născut în țara
marii democrații, cu mantia
fluturându-i victorios pe
umerii largi, pentru a salva
România.

Imaturul Cîțu se
vrea președinte de partid cu
încăpățânarea cu care
Gigel, țipând și dându-se cu
fundul de podea, vrea o
bicicletă. Nu contează că
țara, aflată în mâna sa,
părăsită de guvernanții
angajați total în scrutinul
electoral intern, se surpă. În
mod absurd, s-a ajuns la
stadiul în care totul (în-
treaga Românie!), se în-
vârte năucitor în jurul datei
congresului partidului pe
care Cîțu dorește cu
încăpățânare să-l conducă.
Nu se mai gândește  nimeni
la creșterea veniturilor pen-
sionarilor conform legii în
vigoare, la ajustarea
pozitivă a salariului minim
pentru milioane de angajați,
la protecția întregii populații
în fața avalanșei demola-
toare a scumpirilor, la elim-

inarea subvenției pentru
încălzire în prag de iarnă
sau la numirea unor noi
miniștri în locul acelora pe
care, tot din ambiție, pre-
mierul i-a demis sau i-a de-
terminat să-și depună ei
demisiile etc.

Vechiul și mereu

noul mandolinist Orban nu-i
mai puțin ambițios. Chiar
de-ar fi să se aleagă praful,
el profită de gâlceava
încăpățânaților de pe prima
scenă și vrea, tot indiferent
de costuri, să-și păstreze
postul politic de președinte
al partidului principal aflat la
guvernare, lucrând cu râvnă
alături de vechii săi dușmani
la săparea unei gropi cât
mai adânci pentru șeful pro-
priului guvern.

Și ambițiile cu efecte
nefaste asupra vieții
fiecăruia dintre noi nu se
opresc la acest nivel. Cio-
lacu, președintele princi-
palului partid de opoziție are
și el încăpățânările sale.
Deși ar putea dărâma și
mâine un guvern care
aduce atâta durere țării,
ambâțul infantil nu-l lasă s-
o facă. El vrea s-o
lungească fiindcă și-ar știrbi
mândria de președinte
dacă, prin acest gest
benefic țării, ar părea că
ajută pe unul sau pe altul
dintre partidele care l-au
supărat cândva. Partide de
altfel insignifiante pentru
forța partidului pe care el îl
conduce… Un moft!

Barna și Cioloș, cei
doi pigmei cu pretenții de
giganți, au și ei ambițiile lor.
Supărați pe prim-ministru
vor, chiar dacă au aruncat
deja țara într-o periculoasă
criză politică într-un moment
cum nu se poate mai
nepotrivit pentru omul de
rând, să-l castreze politic pe
Cîțu. Mânați de mânie, ei
sunt orbi la orice altceva și
nu au în fața ochilor decât
figura flegmatică, ușor
aeriană, diafană, veșnic și
pe drept neînțeleasă, a pre-

mierului din care nu a mai
rămas decât încăpățânarea.
O încăpățânare care, pre-
cum o arteziană ambulantă,
aruncă spre ei șuvoaie
încărcate cu încrâncenarea
arogantă a celui care se știe
cu spatele asigurat de forțe
incontrolabile de aici, de pe
malul Dâmboviței.

Singurul neambițios
din acest peisaj supurând
de tensiune pare a fi
poporul român. Precum per-
sonajul secundar dintr-o
piesă de teatru (pusă în
scenă de regizorul pe care îl
știm cu toții), aproape inviz-
ibil, el aduce tava cu bucate
și, tăcut, așteaptă cu capul
plecat să i se spună „Adu și
felul doi!”. Fiindcă așa e
piesa, poporul nu este ani-
mat de fireasca ambiție de a
trăi mai bine. Este complet
nepăsător.

Poate tot pentru că
așa dorește regizorul,
poporul român nu este
hotărât să-și aleagă
conducători mai buni. Pur și
simplu, nu vrea! De decenii
el votează cu ochii închiși,
sperând de fiecare dată că
Dumnezeu, în marea sa
bunătate, va veghea ca el s-
o ducă mai bine. Și, tot de
fiecare dată, Creatorul pare
a avea o altă treabă…

Da, poporul român
nu are ambiții. El are dureri,
are suferințe, cunoaște
furăciuni imense din
bogățiile sale naturale,
emite nenumărate plângeri
de nimeni ascultate, se
mângâie cu speranțe
niciodată împlinite și mai
are, în mod evident, o viață
chinuită. Spre deosebire de
neaveniții care acum îi
hotărăsc soarta, mușcându-
se sălbatic între ei pentru
ciolan, poporul meu este
complet lipsit de ambiții. Din
acest motiv viitorul său se
află, și se va afla încă o
lungă perioadă de timp, sub
semnul întrebării.

Pentru că, așa cum
istoria omenirii a demon-
strat-o cu prisosință, un
popor fără ambiții nu are
niciun viitor.

●



Ghimpele Națiunii

Să tragi, nu la binele țării, ci de funia unui clopot Să tragi, nu la binele țării, ci de funia unui clopot 
bătând în dungă ființa națiunii…bătând în dungă ființa națiunii…

Cezar Adonis
Mihalache

NNu! Președintele de
republică nu are dreptul să
ne spună care sunt acele
domenii în vaccinarea ar
trebui să fie obligatorie! Nu
ar trebui să se exprime nici
măcar despre acele sec-
toare în care vaccinarea nu
ar trebui nicicând impusă în
mod obligatoriu! Pentru că
nu este treaba lui. Nu are
nici pregătirea necesară și
nici minima credibilitate
pentru a se exprima într-o
direcție sau alta. De fapt, lui
ar trebui să i se spună, în
mod oficial, parlamentar, pe
ce domenii „de analiză” se
poate pronunța atât de cert
(dar niciodată și virulent).
Pentru că rolul lui este de
mediator, și nu de impunere
a unor direcții.

Klaus Iohannis ar
putea, cel mult, să chem
instituțiile statului să se
pronunțe. Ar trebui să so-
licite partidelor și
reprezentanților societății
civile să-și exprime opiniile.
Dar nu poate decide despre
care dintre cele două opinii,
ca trend al obligativității sau
nu a vaccinării, să se

vorbească majoritar. El nu
are oricum în prerogative
această „moțiune” de expri-
mare vizavi de sănătatea
românilor (nici instituțional,
ca fișă a postului, nici medi-
atic).

În plus, din momen-
tul în care a permis ca pro-
priul guvern să suspende
părți din drepturile
cetățenești, practic pagini
din Constituție, rolul lui de
mediator poate fi considerat
a fi fost pus între paranteze.
Juridic. Pentru că a girat
existența unui guvern ca
grup autocratic, și nu 
doar la nivelul confiscării
comunicărilor pandemice,
dar și a imposibilității de a
verifica, din afară, cifrele ve-
hiculate (inclusiv modul de
stabilire a normelor de
incidență prin care se
restricționează acum orașe
întregi), lăsând pe mâna
acestuia inclusiv protejarea
acelor drepturi și interese
pentru care a ajuns în frun-
tea țării.

De fapt, el nu mai
este de multă vreme în frun-
tea țării. Poate doar formal,
dacă indicațiile despre
alegerea unei pârtii de schi
ori a unei crose (de lobby
fățiș) ar conta pentru des-

tinele unei națiuni. Dar
astăzi, deciziile sunt pe
mâinile a fel și fel de grupuri
ce trag, nu la binele țării, ci
„in corpore” de funia clopo-
tului bătând în dungă ființa
națiunii… Și ar trebui să-și
asume poziția în care singur
s-a plasat din clipa în care a
confundat servieta de birou
cu valiza de vacanță. Din
momentul în care, în loc să
bată țara în lung și în lat,
apoi lumea, pentru intere-
sele noastre, el a ales 
să transforme mandatul
prezidențial într-un cec al
kilometrilor (gratuiți) la nivel
înalt.

Și nu, despre im-
punerea vaccinării obliga-
torii nici un politician nu are
dreptul să vorbească! Așa
cum nici despre nerostul
vaccinării. Și nici măcar
aparenții tehnocrați din
preajma feluritelor grupuri,
mai mult strategice decât de
comunicare, care stau la
pândă cu arcanul
restricțiilor, nu ar trebui ei să
vorbească. Poate doar
medicii, poate doar
farmaciștii… Dar și ei și-au
pierdut, nu acest drept, ci
tocmai credibilitate în a
afirma și susține ceva, din
clipa în care au acceptat un

act medical despre care nu
pot vorbi pentru că nu au ce.
Nu au un prospect ori sunt
limitați prin acorduri de
confidențialitate în interiorul
sistemului de vaccinare.

Nici numitul coordo-
nator al procesului de vac-
cinare nu are dreptul să
vorbească despre obligativ-
itatea acestui act. Tresele
de pe uniforma militară nu îi
conferă acest drept și nu
suprimă acest gol de
cunoaștere al unei simple
ordonanțe ce vântură vorbe
în loc de prospecte clare. Și
n-are căderea de a fi ad lit-
eram un „mehmed” al
vaccinării dor pentru că a
fost numit coordonator al
acestui proces. Pentru că
țara nu este în război,
românii nu sunt soldați în
tranșeele cetății lor, chiar
dacă sunt tratați pe post de
carne de tun la infirmeria lo-
teriei cu vaccinuri. La pro-
priu, și nu pe bilete extrase
în loc de tichete de mici…

Și nu, vaccinații nu
vor fi nicidecum mai liberi…
Ci poate mai puțin îngrădiți
în drepturile cetățenești. Dar
gratiile tot drugi sunt, in-
diferent de grosimea lor…
Și nu vor fi mai liberi, ci,
poate, doar spațiile dintre

permisivități vor fi un pic mai
lejere… Căci, atâta timp cât
vor trebui să poarte stig-
matul vaccinării, pe tele-
foane sau pe hârtii, atâta
timp cât, chiar și vaccinați,
vor trebui să dovedească
procedura în fața acelora ce
vor înlocui termometrele
digitale cu scanerele QR, ei
nu vor fi cu nimic mai liberi
decât cei ce și-au asumat,
măcar au avut curajul nece-
sar!, o anumită alegere.

Iar nevaccinații,
vorba aceea, alt stigmat,
același cod de tip brother-
QR!, ar trebui să lupte, nu
împotriva vaccinării ca mi-
jloc de prevenire, ci îm-
potriva transformării într-un
alt sistem de uniformizare și
selecție. Pentru că vom
înțelege cu adevărat dimen-
siunea grotescului lumii dig-
itale folosite împotriva
omului doar în clipa în care,
de exemplu, termometrele
de la intrările în malluri vor fi
înlocuite cu „bipurile”
scanerele de cod QR… Și
chiar ar putea fi prea
târziu…

●

Klaus Iohannis – agent electoral al PSD?Klaus Iohannis – agent electoral al PSD?

Petru
Romoșan

DDe ce a făcut praf
Klaus Iohannis PNL? Chiar
dacă sună brutal, cel mai prob-
abil, din prostie. Şi din
stângăcie. Pentru că 80 la sută
dintre acţiunile publice, mai
ales în politică, sunt dictate de
prostie. Aşa spun înţelepţii şi
politologii foarte experimentaţi.
Klaus Iohannis nu a fost
niciodată un „naţional-liberal”,
cum nici Emil Constantinescu
nu a fost vreun „ţărănist”. Ne
amintim că, după Emil Con-
stantinescu, PNŢCD, care a
greşit susţinându-l la
preşedinţie, s-a făcut praf. Iată
că şi de PNL începe să se
aleagă praful, indiferent cine
va fi ales la preşedinţia par-
tidului în 25 septembrie.

Deoamdată pare greu,
dacă nu imposibil de dovedit
că Florin Cîţu ar fi copilul din
flori al Securităţii. Chiar dacă
asta ar putea explica şi du-
bioasa împroprietărire cu zeci
de hectare de pădure. Decât,
poate, dacă fostul procuror
(absolvent de Drept cu 10!)
Valer Marian îşi va încheia cu
succes cercetările din Vâlcea.
Oricum, cel mai rău lucru care
i se poate întâmpla PNL-ului în
25 septembrie e ca deja total
compromisul Florin Cîţu să fie
ales preşedintele partidului.
Dar nu Florin Cîţu e cel mai
bun agent electoral al PSD
(apud Vasile Dâncu), ci chiar
Klaus Iohannis. Deşi, probabil,

involuntar. Klaus Iohannis are
toate şansele să devină mem-
bru (fie şi secret!) al PSD. Asta
în cazul în care în Germania
Olaf Scholz devine cancelar şi
va reuşi să pună pe picioare o
coaliţie integral de stânga cu
Verzii (Die Grünen) şi cu Die
Linke, stângiştii moştenitori
indirecţi ai fostului partid co-
munist est-german. Die Linke
(Stânga) cere ieşirea din
NATO şi o alianţă cu Rusia.
Criza economică în curs în
toată Europa pare să sufle vânt
în pupa partidelor de stânga.
Vom avea în cel mult doi ani o
majoritate de stânga în Parla-
mentul European? Asta dacă
vor mai exista moneda euro şi
Parlamentul European. Deja în
ţările nordice flutură steagul
stângii.

În Norvegia, Partidul
Muncii al lui Jonas Gahrstoere
a câştigat clar alegerile parla-
mentare, trimiţându-i în
opoziţie pe conservatori, care
au condus ţara din 2013, de
opt ani deci. Tema principală a
campaniei electorale în Norve-
gia a fost ieşirea din petrol, o
mană extraordinară pentru
această ţară de cinci milioane
de locuitori, mană care e pe
sfârşite. Aceşti „travaişti” vor
forma o coaliţie cu Partidul de
Centru, cu socialiştii şi, proba-
bil, cu comuniştii, lăsând în
opoziţie cele două partide
verzi. Astfel, toate cele cinci
ţări nordice (Danemarca, Fin-
landa, Suedia, Norvegia, Is-
landa) vor fi conduse în curând
de guverne de stânga.

Calculele strategilor
de la Bucureşti, care gândesc
în locul lui Klaus Iohannis, au
fost foarte sofisticate. Au crezut
că, dacă provoacă o criză
guvernamentală, vor lăsa de-
schise toate opţiunile. La
dispoziţia celui care câştigă
alegerile la Berlin. Creşterea
surprinzătoare în sondaje, în-
cepând din august, a social-
democratului Olaf Scholz,
vicecancelar şi ministru de
Finanţe din partea SPD, aflat
în marea coaliţie cu CDU (An-
gela Merkel), şi a SPD-ului i-a
împins pe aceşti jalnici strategi
la fabricarea unei crize politice
artificiale la Bucureşti. Au făcut
astfel praf fragila coaliţie „de
dreapta” a PNL cu USR şi
UDMR. Coaliţia nu se mai
poate reface nici dacă ar
câştiga în Germania creştin-
democraţii. Pentru războiul din
statul subteran de la Bucureşti
nu există cale de întoarcere
(vezi şi condamnarea
surprinzătoare a lui Viorel
Hrebenciuc). Klaus Iohannis şi
strategii care-l manevrează
sunt într-o poziţie de pat (şah)
etern sau într-un şpagat hilar.

„După 16 ani la putere,
Angela Merkel lasă în urma sa
un peisaj politic german deva-
stat […]. Doamna Merkel şi-a
avariat funcţia cu refuzul său
de a accepta dezbaterea
politică („Nu există
alternativă!”), cu preferinţa sa
pentru deciziile bruşte şi
solitare (ieşirea din nuclear în
2011, primirea necontrolată a
refugiaţilor în 2015, votul fără

concertare prealabilă al legii
privind căsătoriile homosexu-
ale în 2017). Doamna Merkel a
fost realeasă pe fondul unui
abstenţionism de 30 la sută în
2009 şi 2013. A practicat atât
de asiduu „Marea Coaliţie” cu
SPD-ul (timp de 12 ani din cei
16 cât a stat la putere), 
încât a accelerat substituirea
guvernării prin tehnocraţie
democraţiei parlamentare pe
care Republica Federală o
practicase până în 2005”
(Édouard Husson –
„Chronique du désordre alle-
mand post-Merkel (I)”,
8.09.2021).

Sondajele pot fi totuşi
infirmate dacă, pe model amer-
ican 2020, alegerile vor fi frau-
date. Acelaşi Édouard Husson,
istoric, profesor al universăţilor
în Franţa şi expert în politică
germană, citează ironic foaia
liberală Die Zeit: „Şi iată că în
această situaţie incertă jurnalul
Die Zeit îşi muşcă zăbala.
Săptămânalul, de obicei foarte
rezervat, le povesteşte cu con-
sternare cititorilor săi că nişte
informaticieni i-au arătat că e
foarte uşor să manipulezi
rezultatele atunci când ele sunt
introduse în maşinile am-
plasate în birourile de vot. Ne
apucă râsul mai întâi, căci
acelaşi jurnal a publicat nu-
meroase articole care explicau
că n-au existat şi că nu puteau
să existe fraude la ultimele
alegeri prezidenţiale din Amer-
ica, şi asta împotriva evidenţei.
Die Zeit trece de la o extremă
la alta: sistemul electoral ger-

man este mult mai unificat şi
mai transparent decât cel
american. Şi-apoi, dacă ne
gândim la posibile tentaţii de
fraudare, ele ar privi aparent
dorinţa unanimă a establish-
ment-ului politic german de a
împiedica AfD-ul să facă un
scor prea mare. O „fraudă”
care – dacă s-ar produce – n-
ar displăcea deloc, în şoaptă,
cititorilor lui Die Zeit” (idem).

Campania electorală
pentru parlamentarele din Ger-
mania, care vor duce la for-
marea unui nou guvern, cu un
nou cancelar, a intrat în linie
dreaptă. În mai puţin de două
săptămâni vom cunoaşte nu-
mele noului cancelar. Cu
fiecare zi care trece, lipsiţi de
aura stinsă a puterii Angelei
Merkel şi cu alesul său, Armin
Laschet, mare autor de gafe,
CDU-CSU se duce la vale. O
Germanie la stânga (cu SPD,
Die Grünen şi Die Linke) va da
în scurt timp şi o Europă la
stânga, social-democrată şi
mai ales „verde”, ecologistă.
Cu o accelerare a investiţiilor
în economia verde şi în digital.
Şi cu un LGBTQ pentru toate
ţările UE.
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