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Pentru că toată lumea se sfieşte să scrie despre un om care suferă în spital, şi așteaptă cu 

sufletul la gură deznodământul telenovelei Năstase, am să încerc să fiu eu fiara lipsită de 

omenie care se repede să disece nefericirea distinsului profesor şi fost prim ministru al 

României. Nu de alta, dar am impresia că stăm toţi şi ne privim jenaţi, îndemnându-ne din 

priviri, fără ca vreunul să spună lucrurilor pe nume. Şi ele trebuie numite. 

 

În timpul guvernării Năstase, subsemnatul a făcut presă economică. Motiv pentru care îmi 
amintesc perfect scandalurile, aroganţele, umilinţele, hoţia, dezmembrările, și, în general, 
sălbăticia jafurilor dintr-un regim care a organizat și instituţionalizat corupţia până în cel mai 
mic detaliu pe întreg teritoriul ţării. Totul, sub o păturică din bănuţi de la stat, foarte călduţă, 
întinsă peste trupul întregii prese la orice semn de frison, un câine de pază amorţit cu ciolan 
tăvălit prin dolari și euro din firme de stat care aveau monopol pe piaţă și, deci, niciun motiv să 
plătească publicitate prin ziare.  
 
Înţeleg foarte bine perversitatea mecanismului prin care un popor, umilit, furat, înjosit și ţinut 
în ignoranţă de o mână de gușaţi, varsă acum lacrimi de iertare pe trupul deloc muribund al 
unui om care, chipurile, a încercat să se sinucidă, ca un ofiţer care a pierdut războiul, dar nu și 
onoarea. 
 
Milă? Sigur, mi-e milă de omul Adrian Năstase, care zace în spital rănit. Deși un vânător care a 
mânuit toată viaţa arme de foc e destul de puţin probabil să nu se poată împușca în cap, să nu 
se poată sinucide. A nu se înţelege greșit, atrag doar atenţia asupra unui detaliu care îmi pare 
puţin ciudat, nicidecum nu aș dori răul fizic al nimănui. În fine. În schimb, de prim ministrul 
Adrian Năstase, cel care a creat cea mai mare reţea de crimă organizată din istoria României, nu 
îmi este milă deloc. Și doi ani de pușcărie cred că este puţin. 
 
Dragi români, știu că avem un suflet mare, și că uităm repede și iertăm ușor, la o lacrimă 
vărsată de Băsescu, la un glonte tras de Năstase. Dar de această dată, vă implor să nu uitaţi: 
  

http://www.rtv.net/
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 că guvernul Adrian Năstase a călcat în picioare Justiţia, strivind-o sub călcâiul Rodicăi 
Stănoiu și aservind-o politic, ca pe un căţel. Acum urlă că în România Justiţia este 
coruptă și aservită politic. 

 că guvernul Adrian Năstase a mituit presa, de fapt pe mahării ei, ceea ce a dus la o 
tăcere absolută în faţa jafurilor de pe întreg teritoriul României. 

 că guvernul Adrian Năstase a demontat, părăginit, falimentat, vândut pe nimic toate 
companiile de stat, care ne aparţineau nouă, poporului român. 

 că guvernul Adrian Năstase a pripășit și promovat în cele mai înalte funcţii oameni 
precum Rodica Stănoiu, Octav Cozmâncă, Marian Oprișan, Radu Mazăre, Șerban 
Mihăilescu (Michi Șpagă), Miron Mitrea, Dan Ioan Popescu. 

 că guvernul Adrian Năstase a făcut să apară sau să prospere oameni de afaceri precum 
Ovidiu Tender, Sorin Ovidiu Vântu, Ioan Niculae, fraţii Micula, Culiţă Tărâţă, etc. 

 că guvernul Adrian Năstase nu era foarte interesat de proprietatea privată a românului. 

 
Adrian Năstase se plânge că este o victimă politică. Ceea ce mă umple de tristeţe și de scârbă. 
Nelson Mandela a fost o victimă politică. Corneliu Coposu a fost o victimă politică. Să nu facem 
greșeala să-l încadrăm pe Adrian Năstase în aceeași categorie, vă rog. Este îngrozitor de 
nedemn și nedrept faţă de cei care au suferit cu adevărat pentru convingerile lor și încrederea 
lor ÎN MAI BINE. Poate să-mi spună cineva, vă rog, care sunt convingerile pentru care este 
persecutat Adrian Năstase? Că ce încearcă să facă pentru binele ţării, am avut deja ocazia să 
vedem. 
 
Personal, cred că este un moment extrem de important în istoria post-decembristă a României. 
Este momentul în care a apărut CONSECINȚA. Consecinţa faptei, care a lipsit cu desăvârșire 
până acum. Adrian Năstase a îngenuncheat Justiţia; acum, Justiţia, cu alţi oameni, dar același 
sistem pe care l-a dorit Adrian Năstase, pentru a fura liniștit împreună cu gealaţii, l-a 
îngenuncheat pe Adrian Năstase. Adrian Năstase a vrut mandat de cinci ani la președinţie, 
pentru că se pregătea să fie președinte. Acum, de această pregătire a locului călduţ se bucură 
un alt personaj care nu înţelege consecinţele acţiunilor sale, Traian Băsescu. Altă consecinţă a 
unei acţiuni care i-a bubuit în nas. 
 
Poate că, de acum încolo, politicienii vor fi puţin mai atenţi. Pentru că instrumentele create cu 
atâta cinism se pot întoarce împotriva lor, Adrian Năstase este dovada foarte vie (tocmai am 
aflat că se simte bine) a acestui lucru. Atunci când te zbaţi prins în capcana creată de tine 
pentru alţii, poate fi un mod neplăcut să-ţi amintești de acţiunile care te-au condus acolo. 
Adrian Năstase, ca vânător încercat, ar trebui să știe asta. 
 
PS: Nu înţeleg atitudinea PSD-ului, care face iar zid în jurul lui Năstase. Atitudine de tipul “e de-
al nostru, nu i se poate întâmpla nimic”. În loc să spună “nu mai e de-al nostru, a decis JUSTIȚIA 
(nu-i așa, doamna Stănoiu?) că e un hoţ. Asta e, a furat, mergem mai departe noi ăștia cinstiţi. E 
chiar bine că am eliminat această problemă, ca un partid cinstit și pus pe fapte bune ce 
suntem”. Nu? 
 



PPS: Abia aștept răzbunarea actualului guvern pe PDL. Sper să se epureze între ei. Dacă se 
apucă să hăituiască hoţii din PDL, promit că peste 4 ani votez cu PDL. Ca să continuăm să 
asanăm societatea, dacă altfel nu se poate. 

 


