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Pe aici
nu se trece t
decât invita

» Emil Boc a fĒcut primul drum pe Autostrada TimiŐoaraArad cu un pahar cu apĒ pe bordul Duster-ului.

» România comemoreazĒ 22 de ani de la venirea lui Iliescu.
Sƈ zicƈ
mersi constructorul cƈ am inaugurat
Autostrada Arad-Timiƥoara doar cu un pahar pe
bord! Cƈ, dacƈ ar è venit ƥefu’, el nici nu se urca la
volan fƈrƈ patru-cinci pahare la bord.

Din înĩelepciunea invitaĩilor Kamikaze
Am lĢsat intrarea în revista noastrĢ aproape nepĢzitĢ. Accesul Ĩi exprimarea vor  libere, dar pe
bazĢ de invitaĪie. ĩinuta editorialĢ este obligatorie. Motiv pentru care vom invita în aceastĢ paginĢ autori a cĢror scriiturĢ este pe placul nostru, chiar dacĢ opiniile revistei nu se vor potrivi mereu
cu ale lor. VĢ urĢm lecturĢ plĢcutĢ în continuare Ĩi în ecare sĢptĢmânĢ!

Un alt fel de speranœē
Sunt de multe ori întrebatº de ce m-am întors în România, de ce mai dau o ansº unei
ļºri care este fºrº de speranļº în ochii multora. M-am nºscut într-o familie simplº din
Prahova, am studiat dreptul la Bucureti, iar
apoi m-am specializat la master i doctorat în
SUA, la Yale Law School. Sunt avocat de profesie, lucrez într-un domeniu extrem de complex i care cere o rigurozitate uneori excesivº. i mulļumirile sunt pe mºsurº, deoarece
ajut rme i oameni, reorganizez i reclºdesc
acolo unde construcļia era greit fºcutº. Cum
sº nu  vrut sº mº întorc, când tiam cº pot
face mai mult, chiar la mine în ļarº?
A trecut 1 decembrie, cu fanfarº i paradº, i am vºzut oameni parcº ceva mai
mândri de Ziua Naļionalº. Nu-i nimic rºu
în acest lucru. Mândria naļionalº, identitatea naļionalº, sentimentul de apartenenļº
departe de naļionalismul lipsit de sens sunt
trºiri pozitive care ar trebui împºrtºite de cât
mai mulļi. Scriu asta mai ales când privim în
urmº la istoria i la tradiļiile noastre, dar i
la drumul greu pe care l-am fºcut în ultimii
20 de ani. Suntem innit adaptabili, avem oameni inteligenļi în toate capitalele lumii, în
domenii de succes i în cºutarea fericirii i a
stabilitºļii.
De ce nu putem i în România sº clºdim ceva? Ce pºcat naļional ne ļine în loc,
resemnaļi i posaci? De ce nu putem sº ne
gºsim acea unitate în simļiri care sº ne trezeascº din cercul acesta vicios în care noi nu
acļionºm, unii aa-zii oameni de stat, dar în
realitate pºpuari iresponsabili, derapeazº,
iar încercºm i iar ne pierdem cu toļii, bâjbâind prin întuneric? De ce nu avem curajul
sº impunem un nou model: e cº vorbim de
model economic, social sau de model politic?
Eu am identicat sursele acestei probleme
în lipsa de repere morale, lipsa adevºratelor
valori i modele demne de urmat ale unei
societºļi sugrumate în acest moment de dictatura nonvalorilor. În opinia mea, soluļia a
fost i rºmâne una simplº: educaļia. Numai

Prin îmbunġtġĪirea infrastructurii rutiere, Emil Boc sperġ ca preĨedintele
sġ-i acorde sucient credit la guvernare cît sġ treacġ dintr-a patra într-a
cincea
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educaļia poate sta la baza unui sistem meritocratic de care avem nevoie, ca antidot la
dictatura nonvalorilor.
A constata cº lucrurile merg prost nu mai
este sucient. Nu trebuie decât sº m ceva
mai uniļi, sº recunoatem cu toļii cº avem
soluļii în minte i cº, într-adevºr, putem mult
mai mult. Poate sunº idealist, dar eu sunt
hotºrâtº sº merg pe acest drum. M-am sºturat de vorbe goale i de promisiuni neduse la
îndeplinire, de lipsº de curaj, de resemnare
i de fugº de adevºr! M-am sºturat de mici
satrapi de stat care se cred mari oameni politici! i cred cº acum, mai mult decât oricând în ultimii ani, în mediul extern actual,
în nesiguranļa cu care ne învºluie nu numai
criza economicº, ci i criza acutº de valori, i
în felul în care naļiunile se redenesc pentru
a supravieļui, e timpul nostru sº acļionºm.
tim cu toļii drumul nou, îl avem în minte,
dar trebuie sº-l parcurgem împreunº. Cineva
trebuie sº întindº prima mânº, spre celºlalt.

ANA BIRCHALL

Alo,
tovarƈƥe Gorbaciov, am sunat sƈ vƈ
spunem cine sîntem ƥi ce vrem. Pƈi, tovarƈƥu’ Adrian
Sârbu vrea sƈ-ƥi deschidƈ televiziune privatƈ ƥi s-o babardeascƈ
pe aia de pe ciorapii Adesgo, Petre Roman vrea sƈ divorʬeze de Mioara,
Caramitru vrea la Culturƈ, iar Dinescu sƈ facƈ agriculturƈ la Calafat.
ži, cu voia dumneavoastrƈ, ultimul pe listƈ sînt eu, Ion Iliescu. ži
vreau mƈcar patru-cinci mandate de preƥedinte. Se
poate?… Spasiba anticipat!

Primele bipuri ale democraĪiei româneĨti, pe vremea cînd popularitatea
lui Ion Iliescu era la ofertġ: creĨtea cu un procent pe minut

