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Cuprins

Prefaþã: Adriana Babeþi - Doi ani de speranþã 5 5 5 5 5 / Unu (1 decembrie 2005) O altã
Românie 9  9  9  9  9 / Doi (8 decembrie 2005) Tablou cu prim-plan,  fundal ºi o întrebare 1111111111
/ Trei (15 decembrie 2005) “Noi” ºi “ei”1313131313 / Patru (22 decembrie 2005) Între istorie
ºi biografie 1515151515 / Cinci (29 decembrie 2005) Sfîrºitul (încã) unei iluzii 1717171717 / ªase (5
ianuarie 2006) Din nou despre “ciocnirea civilizaþiilor” ...... 1919191919 / ªapte (12 ianuarie
2006) Despre individualismul “românului” 2121212121 / Opt (19 ianuarie 2006) Micã istorie
la o bere bunã 2323232323 / Nouã (26 ianuarie 2006) Pîine sau circ 2121212121 / Zece (2 februarie
2006) “Omul nou” existã! 2727272727 / Unsprezece (9 februarie 2006) Mai rãmîne, totuºi,
ceva? 2929292929 / Doisprezece (16 februarie 2006) Sindromul copilului rãsfãþat 31 31 31 31 31 /
Treisprezece (23 februarie 2006) Funcþionalitatea socialã a corupþiei 33 33 33 33 33 / Paisprezece
(2 martie 2006) De unde trebuie sã începem? 35  35  35  35  35 / Cincisprezece (9 martie 2006)
Devianþa toleratã ºi sãnãtatea socialã 3737373737 / ªaisprezece (16 martie 2006) Generaþia
fantasmaticã 39 39 39 39 39 / ªaptesprezece (23 martie 2006) Fierea ºi mierea 4141414141 /Optsprezece
(30 martie 2006) Sã facem mîinele posibil! 4343434343 / Nouãsprezece (6 aprilie 2006)
Iertare fãrã uitare 4545454545 / Douãzeci (13 aprilie 2006) Democraþia de faþadã 47 47 47 47 47 /
Douãzeci ºi unu (20 aprilie 2006) Trei generaþii? 4949494949 / Douãzeci ºi doi (27 aprilie
2006) “Prostirea” românilor 5151515151 / Douãzeci ºi trei (4 mai 2006) Cine suntem? (1) 5353535353
/ Douãzeci ºi patru (11 mai 2006) Cine suntem? (2) 5555555555 / Douãzeci ºi cinci (18 mai
2006) Cine suntem? (3) 5757575757 / Douãzeci ºi ºase (25 mai 2006) Cine suntem? (4) 5858585858 /
Douãzeci ºi ºapte (1 iunie 2006) Gramatica gesturilor simple  5959595959 / Douãzeci ºi opt
(8 iunie 2006) Majoritãþile minoritare 6161616161 / Douãzeci ºi nouã (15 iunie 2006)
Mãrturia unui “bine aºezat” faþã în faþã cu “aviara” 6363636363 / Treizeci (22 iunie
2006) Pledoarie pentru o eticã a caracterului 6565656565/ Treizeci ºi unu (29 iunie 2006)
Despre tãcerile asurzitoare 6767676767 / Treizeci ºi doi (6 iulie 2006) Goffman ºi noi 69 69 69 69 69 /
Treizeci ºi trei (13 iulie 2006) Provocãrile unui mîine foarte aproape 7171717171 /Treizeci ºi
patru (20 iulie 2006) Avangardismul terorii 7373737373 / Treizeci ºi cinci (27 iulie 2006)
Ipoteza frustrare-agresiune ºi România recentã 7474747474 / Treizeci ºi ºase (3 august
2006) … “E bine”… 7676767676 / Treizeci ºi ºapte (10 august 2006) A murit Dinu 7777777777 /
Treizeci ºi opt (17 august 2006) “Nimic nu e ceea ce pare a fi” 79 79 79 79 79 /  Treizeci ºi
nouã (24 august 2006) Gunoiul de lîngã / din noi 8181818181 / Patruzeci (31 august 2006)
“Povestea noastrã” (?) 8383838383 / Patruzeci ºi unu (7 septembrie 2006) Relaþia cu “celãlalt”
ºi calitatea democraþiei 85 85 85 85 85 / Patruzeci ºi doi (14 septembrie 2006) Singura opþiune
sigurã 87 87 87 87 87 / Patruzeci ºi trei (21 septembrie 2006) Morala de dincolo de orice instanþã
89 89 89 89 89 / Patruzeci ºi patru (28 septembrie 2006) Pãpuºarul 91 91 91 91 91 /  Patruzeci ºi cinci (5
octombrie 2006)     Generaþia 00 9393939393 / Patruzeci ºi ºase (12 octombrie 2006)
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Ascunzãtoarea bîrfei 95 95 95 95 95 / Patruzeci ºi ºapte (19 octombrie 2006) Stilistica zgomotului
public 9797979797 / Patruzeci ºi opt (26 octombrie 2006) Peºtera istoriei ºi mîinele care nu se mai
naºte 99 99 99 99 99 / Patruzeci ºi nouã (2 noiembrie 2006) “E bine!” (2) 101101101101101 / Cincizeci (9 noiembrie
2006) Schimbarea de atitudine ºi tranziþia 103103103103103 / Cincizeci ºi unu (16 noiembrie 2006)
Cartierul meu 105105105105105 / Cincizeci ºi doi (23 noiembrie 2006) Cît de singuri am rãmas! 107107107107107
/ Cincizeci ºi trei (30 noiembrie 2006) Religie ºi schimbare socialã 109109109109109 / Cincizeci ºi
patru (7 decembrie 2006) Viaþa ca prilej 111111111111111 / Cincizeci ºi cinci (14 decembrie 2006)
“Managerul român” 113 113 113 113 113 / Cincizeci ºi ºase (21 decembrie 2006) Un nou politician 115 115 115 115 115 /
Cincizeci ºi ºapte (28 decembrie 2006) Moº Crãciun, te aºtept sã fim împreunã 117117117117117 /
Cincizeci ºi opt (4 ianuarie 2007) O Românie nouã 119119119119119 / Cincizeci ºi nouã (11 ianuarie
2007) Cãtre Europa! . 120120120120120 / ªaizeci (18 ianuarie 2007) Calea 122122122122122 / ªaizeci ºi unu (25
ianuarie 2007) Ce frumoasã era þara mea! 123123123123123 / ªaizeci ºi doi (1 februarie 2007) E oare
ieri? 125125125125125 / ªaizeci ºi trei (8 februarie 2007) Totul e sub control 127 127 127 127 127 /  ªaizeci ºi patru (15
februarie 2007) Preºul ºi noi 129129129129129 / ªaizeci ºi cinci (22 februarie 2007) Fiecare cu þeapa
lui 131131131131131 / ªaizeci ºi ºase (1 martie 2007) Expertiza circului chivernisitor 133133133133133 / ªaizeci ºi
ºapte (8 martie 2007) Cine voteazã e mai important decît cum se voteazã 135135135135135 / ªaizeci
ºi opt (15 martie 2007) Scuipatul ºi “ei” 137137137137137 / ªaizeci ºi nouã (22 martie 2007) Banatul
ºi “centrul” 139139139139139 / ªaptezeci (29 martie 2007) “Noul rasism” ca resursã perversã 141141141141141 /
ªaptezeci ºi unu (5 aprilie 2007)     Zeul schizofren 143143143143143 / ªaptezeci ºi doi (12 aprilie 2007)
Golul 145145145145145 / ªaptezeci ºi trei (19 aprilie 2007) Europa noastrã (?) 146146146146146 / ªaptezeci ºi patru
(26 aprilie 2007)Aceastã liniºte 148148148148148 / ªaptezeci ºi cinci (3 mai 2007) Pe cine vom
asculta? 150150150150150 / ªaptezeci ºi ºase (10 mai 2007) Dacã nu… 152152152152152 / ªaptezeci ºi ºapte (17 mai
2007) Oare chiar nu mai e nimic de fãcut? 154154154154154 / ªaptezeci ºi opt (24 mai 2007) Sã
facem curãþenie! 156156156156156 / ªaptezeci ºi nouã (31 mai 2007) Ce popor harnic avem! 158158158158158 /
Optzeci (7 iunie 2007) Cu parapanta înspre golul istoriei 160160160160160 / Optzeci ºi unu (14 iunie
2007) Despre “þigani” ºi “þigãnitate” 162162162162162 / Optzeci ºi doi (21 iunie 2007) Am luat
examenul? 164164164164164 / Optzeci ºi trei (28 iunie 2007) Meritã sã mai încercãm o datã!(?) 166166166166166
/ Optzeci ºi patru (5 iulie 2007) Multã vorbãrie ºi puþinã viaþã 168168168168168 / Optzeci ºi cinci
(12 iulie 2007) Deci 170170170170170 / Optzeci ºi ºase (19 iulie 2007) “Gurã mare” ºi “moralã micã”
172172172172172 / Optzeci ºi ºapte (26 iulie 2007) Deindividualizarea la români 174174174174174 / Optzeci ºi
opt (2 august 2007) Despre sondaje ºi reprezentativitate  176176176176176 / Optzeci ºi nouã (9
august 2007) V-am fãcut-o! 178178178178178 / Nouãzeci (16 august 2007) Spaþiul proxemic la
români 180180180180180 / Nouãzeci ºi unu (23 august 2007) “A supravieþui” sau “a deveni” 182182182182182 /
Nouãzeci ºi doi (30 august 2007) Poveste de la mare 184184184184184 / Nouãzeci ºi trei (6 septembrie
2007) Principiul simplei expuneri ºi “trezirea” socialã 186186186186186 / Nouãzeci ºi patru (13
septembrie 2007) O mare indigestie istoricã 188188188188188 / Nouãzeci ºi cinci (20 septembrie
2007) Rezervorul de încredere e plin, dar… 190190190190190 / Nouãzeci ºi ºase (27 septembrie
2007)     Lenea socialã la români 192192192192192 / Nouãzeci ºi ºapte (4 octombrie 2007) “Poporul
vorbeºte liber” 194194194194194 / Nouzeci ºi opt (11 octombrie 2007) Douã naºteri 196196196196196 / Nouãzeci
ºi nouã (18 octombrie 2007)     “Plinul democratic” 198 198 198 198 198 / O sutã (25 octombrie 2007)
“Iatã ce bogaþi suntem!” 200200200200200 / O sutã unu (1 noiembrie 2007) Viaþa ca o privatã 202202202202202


