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„O mare iubire sfârşeşte în ex-

tazul morţii, fiindcă de prea

mult extaz, a sfârşit viaţa.”

- Emil Cioran
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Cezar 

A. Mihalache

TTrebuie remarcat
felul dibaci în care s-a or-
chestrat tot acest mecanism
care astăzi are o direcţie
clară: cenzura noilor media.
S-a plecat la drum cu un in-
strument de presiune şi in-
timidare care nu avea,
aparent, nici o legătură cu
puterea, fiind activat din in-
teriorul breslei jurnalistice.
Un trust de presă care avea
propriile sale interese com-
erciale, „țintele” fiind
reprezentate de site-uri ce
nu aveau un caracter pur
gazetăresc, ci aparţineau
jurnalismului de divertis-
ment. Plângerea „media” de
la acea vreme, care a acti-
vat în cascadă şi Poliţia şi
CNA, viza conţinutul audio-
video distribuit gratuit de an-
umite site-uri. Iar, aparent,
implicarea trustului în cauză
(ProTv) se lega de lansarea
de către acesta a unui site
propriu care să furnizeze
conţinut audio-video similar
(voyo.ro), dar contra cost. 

„Aparent”, pentru
că, dincolo de încercarea
de a închide acele site-uri
gratuite pentru a activa pro-
pria platformă contra cost,
se regăsea şi interesul put-
erii de a se folosi de
această „găselniţă” pentru a
lovi în site-uri mult mai
apropiate de gazetăria
clasică. Pentru că se putea
croi un mijloc legal şi fără
putinţa de a acuza imix-
tiunea şi cenzura din partea
puterii pentru închiderea in-
clusiv a site-urilor de presă
din cauza oferirii de către
acestea de secţiuni audio-
video. Iar în plângerea
trustului respectiv nu au fost
vizate direct ziarele elec-
tronice pentru că presa mai
avea la acel moment un cu-
vânt de spus.

Și chiar dacă nu s-a
ajuns la închiderea site-
urilor, multe dintre acestea
fiind găzduite de servere din
afara ţării, acolo unde
Poliţia nu avea competenţă,
totuși un prim rezultat 
s-a obținut: masacrarea
legislaţiei audio-vizualului în
primele şedinţe de guvern
ale cabinetului Ponta! Dar,
deși noua legislaţie
îngrădea masiv apariţia de
noi televiziuni şi posturi de
radio, punând sub sabia
fiscală şi licenţele posturilor

existente (prin obligarea
acestora de a-şi plăti, sub
riscul pierderii licenţelor,
toate amenzile de la CNA,
fie ele şi contesate în
instanţă), puterea nu s-a
mulţumit cu atât.

A urmat un al doile
atac, de data acesta prin
ieşirea la rampă a unui in-
strument vizibil mai apropiat
de sfera puterii. Un ONG,
polarizat şi politizat (facias)
care, reclamând presupusul
extremism (!) promovat de
unele site-uri, a trecut din-
colo de jurnalismul de diver-
tisment atacând ţinte mult
mai precise din sfera
gazetăriei electronice: site-
uri de analiză şi opinie. Dar,
chiar dacă intenţia era
evidentă, nici în acest caz
nu s-a putut reproşa direct
puterii încercarea de a ac-
tiva cleştii unei cenzuri a
presei. Cu toate că,
închiderea OTV între cele
două momente putea fi
privită ca piatra de temelie a
construirii unui hidos
mecanism de presiune, in-
timidare şi şantaj care să in-
dentifice, mai bine spus „să
producă”, motivele extin-
derii ulterioare a atribuţiilor
actualului CNA şi peste
domeniul virtual. Evident,
sub pretextul identificării şi
monitorizării conţinutului
audio-video al site-urilor şi
blogurilor.

Astăzi, într-o a treia
intervenţie (mult mai
făţişă!), cercul este aproape
închis. Iar intenţia puterii
este aproape rostită public
prin utilizarea unui instru-
ment de presiune şi intimi-
dare aflat chiar în sfera sa.
CSM. Pentru că nu mai este
vorba de un jucător privat
care face jocurile puterii
pentru a-şi atinge propriile
scopuri comerciale, nici de
un ong care ar propriile
răfuieli semite, ci de o
instituţie a statului. CSM
care, prin Inspecţia
Judiciară pe care o asmute
pentru a doua oară asupra
unei televiziuni şi întâia oară
asupra unor ziare electron-
ice, devine atât instrument
de presiune asupra presei,
cât și izvor de funda-
mentare a intenției
guvernanţilor de a scoate
pe piaţă o legislaţie de con-
trol şi a ziarelor electronice.
Iar faptul că CSM a ajuns un
instrument activ de
„corecţie” este evident şi din
rapiditatea de care a dat

dovadă Justiţa în a pune pe
rol dosarul de calomnie ac-
tivat de şefa CSM împotriva
a două publicaţii online
chiar în plină vacanţă
judecătorească!

„Aplicarea” viitoarei
legislații se va face probabil
tot prin intermediul CNA, o
instituţie nu doar de „tortură”
a audiovizualului „clasic”,
terestru şi prin satelit, ci şi al
aceluia specific noilor media
(internet, platforme digitale).
Iar momentul atribuirii de
noi prerogative ar putea fi
chiar în 2014, când CNA va
trebui să-şi revizuiască
legislaţia după eliminarea
licenţelor radio-TV analog-
ice şi trecerea pe licenţe
digitale.

De aceea,
asmuţirea de către CSM a
Inspecţiei Judiciare (organ-
ism creat pentru a controla
activitatea profesională a
procurorilor şi judecătorilor!)
asupra a două ziare elec-
tronice („DcNews” şi
lumeajustiţiei.ro) poate fi
privit ca ţăruşul de prece-
dente de care se va agăţa
laţul generalizării controlului
şi „corecţiei” spaţiului virtual.

Un moment ce va fi
consemnat într-o viitoare is-
torie a presei (când se va
mai scrie aceasta, pesemne
după o nouă revoluţie în
care să ne recâştigăm liber-
tatea de exprimare pe care
astăzi o lăsăm călcată în pi-
cioare de toţi impostorii şi
plagiatorii). Pentru că, este
deja o certitudine, gheara
puterii s-a apropiat mult
prea mult de libertăţile
noastre. 

S-au făcut deja paşi
uriaşi (închiderea unei tele-
viziuni, declanşarea urmării
penale împotriva altei tele-
viziuni!) spre clipa în care
faptele nu vor mai putea fi
înturnate spre firescul şi log-
ica lor decât, poate, printr-o
altă răzmeriţă. 

Dacă va mai avea
cine să o facă?!

●

„O scrisoare pierdută”... „O scrisoare pierdută”... 

Victor 

Nafiru

CCea mai hilară ştire
vine dinspre ministerul con-
dus de Dan Şova, cel al
Proiectelor de Infrastructură.
Cu subiect şi predicat, min-
istrul PSD afirma că nu se
(mai) găseşte originalul con-
tractului încheiat în 2003 cu
celebra companie americană

Bechtel. Pur şi simplu, docu-
mentul a intrat în pământ,
după ce actualii guvernanţi s-
au interesat de soarta lui la
foştii responsabili cu
construcţia autostrăzii care
nu se mai termină.

Contractul respectiv
nu este nici o rolă de hârtie
igienică şi nici un pacheţel de
şerveţele cu care ministeri-
abilii să se fi şters la fund sau
pe mâini în caz de necesi-
tate. Este un document cât
se poate de oficial, datorită
căruia am avea posibilitatea
să vedem pe ce a aruncat
statul român miliarde de
euro, fără să avem au-
tostrada mult visată. La
hocus pocus preparatus,
contractul original a dispărut
ca măgarul în ceaţă căci,
oricât l-au căutat ieri oamenii
lui Şova la ministerul Trans-
porturilor şi la CNADNR, nu
au dat de el. Iar dacă nu au
dat, acesta nici nu poate fi
desecretizat, pentru a fi pus
pe tapet seara la televizor,
aşa cum se obişnuieşte pe la
noi.

Eu nu cred în noua
variantă a „Scrisorii pierdute“,
chiar dacă Caragiale este la
fel de actual ca în urmă cu un
secol şi ceva. Mai degrabă
accept ideea că statul român
continuă să fie bătaia de joc
a celor care ne-au condus
până acum. Nişte netrebnici
şi şmecheraşi produşi de
Revoluţie, îmbuibaţi şi filosofi

când vine vorba de explicaţii
şi justificări. Proşti nu sunt,
căci dacă ar fi aşa, nu şi-ar fi
umflat conturile cu banii din
comisioane şi alte şmenuri, şi
nici nu ar fi reuşit să ne
prostească mereu cu discur-
surile lor din campaniile elec-
torale. Toţi o apă şi un
pământ, farisei, ipocriţi şi fără
scrupule când vine vorba de
interesele personale.

Revenind la contrac-
tul original, pe care unii ne
lasă să credem că l-a păpat
gaia, ministrul Şova promite
că responsabilii cu păstrarea
lui vor da socoteală în faţa
Parchetului. Adică, vor
răspunde penal pentru grija
de care au dat dovadă. La
rândul său, fostul ministru
PDL, Anca Boagiu, lasă să
se înţeleagă că dezvăluirile
făcute de Şova sunt praf în
ochii celor care nu au altceva
mai bun de făcut decât să se
uite la televizor. În realitate,
Dan Şova doar se
protejezează pe el şi familia
sa, dar şi pe Adrian Năstase,
care era prim-ministru la data
semnării contractului cu
Bechtel.

Pe scurt, toată
povestea asta cu documentul
original sună mai degrabă cu
o răfuială între foştii şi actu-
alii guvernanţi şi nicidecum
cu o încercare de a afla
adevărul despre modul în
care a fost încheiat contrac-
tul. Iar afirmaţiile gen „acest
criminal al marii infrastructuri
româneşti trebuie să plece
cât mai repede din Guvern,
pe uşa din dos“, rostite de
Boagiu, ne arată caracterul
celor ce conduc România de
23 de ani.

●
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Un gornist întîrziat, inutil şi fariseu: „LIS“Un gornist întîrziat, inutil şi fariseu: „LIS“

Virgil I.

Zărnescu

LLiviu Ioan Stoiciu (LIS)
este, sub specie literară, un
scriitor-poet de mîna a doua,
premiat prin nu se ştie ce con-
curs de împrejurări. Sub specie
politică. „LIS” este un gornist
întârziat. După retrovoluţia din
decembrie 1989 a ajuns, printr-
un alt concurs de împrejurări,
prefect sau preşedinte de con-
siliu judeţean la un judeţ din
Moldova, Bacău sau Buzău,
din partea F.S.N. Or, se ştie
deja, F.S.N., devenit P.D.S.R.,
năpîrlit în actualul P.S.D. este
principalul vinovat de cursul
distructiv pe care a fost
orientată România. Aşadar,
Liviu Ioan Stoiciu poartă vina
generică – fiindcă a susţinut
F.S.N./P.D.S.R./P.S.D.ul – pen-
tru situaţia dezastruoasă în
care a ajuns ţara.

Cît a fost în F.S.N.-
P.D.S.R., a dus o campanie
acerbă contra lui Corneliu
Vadim Tudor, pentru atitudinea
naţionalistă a acestuia, atitu-
dine care incumba şi acuzarea
P.D.S.R.-ului de greşelile
făcute (chiar incluzînd „patru-
laterul roşu“ din care a făcut
parte, cîteva luni, P.R.M.).
După o vreme, Liviu Ioan Sto-
iciu a început să-i cînte în
strună lui Corneliu Vadim
Tudor – între timp fiind dat
afară din F.S.N.-P.D.S.R. sau o
fi plecat Liviu Ioan Stoiciu din
motiv de „nepotrivire de carac-
ter ideologic“. Surprins de volta
de 180 de grade a intransigen-
tului ex-F.S.N.-ist Liviu Ioan
Stoiciu, am făcut un articol în
care, pe două coloane, am pus
invectivele anterioare alături de
laudele actuale şi cam ditiram-
bice şi i l-am trimis lui Corneliu
Vadim Tudor, propunîndu-i să
nu-i mai publice laudele lui
Liviu Ioan Stoiciu, fiindcă îl
compromite această linguşire
neruşinată (şi inexplicabilă
pentru mine; am presupus că
vrea să fie primit de Vadim în
P.R.M., evident, pe un post
politic important, dar nu s-a în-
tîmplat minunea).

Vadim Tudor nu mi-a
publicat materialul – deşi îmi
tipărea alte articole – fiindcă,
între timp, îşi făcuse teoria
greşită din punct de vedere
politic şi sociologic că e bine să
îl laude unii dintre cei care l-au
înjurat anterior, fiindcă această
năpîrlire ar atesta că ăia s-ar fi
dumirit şi că el ar fi avut drep-
tate. Ceea ce era fals cel puţin
sub aspect logic şi relaţional.
Ulterior, avea să o păţească cu
unii precum Codrin Ştefănescu
şi alţi cioflingari. Chiar dacă
Vadim Tudor a comis multe
greşeli politice şi, mai ales, de
conducere a partidului, oricum,
trebuie să recunoaştem că, cel
puţin prin publicistica sa şi a
colaboratorilor săi de la cele
două reviste, „România Mare“
şi „Politica“ (iar, acum, „Tricol-
orul“), îndeosebi în ceea ce
priveşte pericolul permanent şi
în continuă creştere al re-
vizionismului hungarist –
denunţat încă de Nicolae
Iorga, iar, în revistele P.R.M.,
de un Gheorghe Dumitraşcu,

Petre Ţurlea, Raul Şorban,
Manole Neagoe, subsemnatul,
Gheorghe Funar ş.a., precum
şi al invaziei şi al rapacităţii
evreiești, denunţate de un
Radu Theodoru, Ion Coja,
Vasile Zărnescu, Cornel Dan
Niculae, Vlad Hogea (pînă la
despărţirea de ei!), sau Gheo-
rghe Buzatu, Corneliu Vadim
Tudor a fost un far călăuzitor în
lupta contra hungarismului, via
U.D.M.R.! NU puteai publica în
nici o altă revistă materiale
contra hungarismului
revanşard şi antiromânesc
decît în cele ale lui C. V. Tudor!
Abia în cazurile cînd agre-
siunea hungaristă „sărea calul“
– cum a fost zilele trecute cu
protectoratul cerut de ticălosul
Laszlo Tokes –, mai catadicsea
altă publicaţie să tipărească
vreun articolaş sau vreun post
TV să vorbească despre
poziţia „controversată“ a lider-
ilor Ungariei sau ai U.D.M.R.
Excepţie a făcut, totuşi, For-
mula AS, cu unele materiale
antihungariste, cum erau cele
ale lui Ioan Longin Popescu
sau, recent, ale avocatului Ioan
Pop-Sabău.

În ceea ce mă
priveşte, eu am încercat – fără
succes – să tipăresc unele ma-
teriale contra revizionismului
hungarist apelînd şi la alte
publicaţii. Astfel, am apelat la
Ion Cristoiu, pe cînd era direc-
tor la Cotidianul; la Adrian
Riza, care era director la Tim-
pul – 7 zile; la ziarul Dimineaţa,
condus de Al. Piru; la Mircea
Micu, pe cînd era secretar de
redacţie la ziarul Românul
(acesta, abia cînd a ajuns la
Cronica Română mi-a publicat
un material, dar numai în urma
diligenţelor făcute de către
Ioan Curtean de Hondol, con-
sulul statului Belize). Excepţie
a făcut un alt mare român, d-l
Ion Marin, directorul ziarului Ul-
tima Oră, care mi-a publicat
unele studii, semnate cu
pseudonim, dar fără să mă în-
trebe ce şi cum – motiv pentru
care îi exprim, şi pe această
cale, deplina mea gratitudine!

Dar, subliniez, poziţia
net antiromânească a acestor
lideri horthyşti nu era şi nu este
condamnată ferm, ca în arti-
colele publicate în revistele
P.R.M. şi în ziarul Ultima Oră,
ci, invariabil, este folosit adjec-
tivul oportunist, inexact şi am-
biguu „controversat“, deşi
ideile, atitudinile şi acţiunile
acestora nu au caracter „con-
troversat“, ci au un clar carac-
ter penal. Indivizii respectivi –
precum liderii Ungariei veniţi în
România şi proferînd 
cu impertinenţă idei
antiromâneşti, ca Laszlo
Kover, Zoltan Balczo, Semjen
Zsold, Laszlo Toroczkai, Gabor
Vona, Viktor Orban, Zsolt
Nemeth, Eva Maria Barki, sau
ca liderii U.D.M.R.-işti (Toro
Tibor, Laszlo Tokes, Elod
Nemes, Izsak Balazs) sau filo-
maghiari – adică trădători de
neam ca Constantin Colojoară,
Ştefan Both ş.a., citaţi chiar de
Liviu Ioan Stoiciu în articolul
său – trebuiau băgaţi prompt la
puşcărie sau, mai bine, trebuia
angajat un cecen sau un mem-
bru al Al Qaeda să îi lichideze

din greşeală, tot aşa cum o
echipă de asasini ai MOSSAD-
ului a ucis un chelner arab într-
un restaurant din Norvegia,
fiindcă l-a confundat cu unul
dintre membrii organizaţiei
care i-a împuşcat pe
componenţii echipei olimpice a
Israelului la Berlin. Guvernul
român a arătat fermitate contra
revanşismului hungarist cînd a
declarat-o persona non grata
pe fascista Eva Maria Barky –
dar nu definitiv, ci doar de două
ori! După ce i-a expirat şi a
doua interdicţie, a revenit în
România cu acelaşi scop:
propaganda secesionistă in-
clusiv cu prilejul unui „referen-
dum“ făcut, în martie 2007, de
revizioniştii hungarişti pe tema
autonomiei teritoriale în Tran-
silvania. Deşi respectivul „ref-
erendum“ fusese declarat
ilegal de către premierul Călin
Popescu-Tăriceanu şi de
preşedintele Traian Băsescu,
întrucît aduce atingere
integrităţii teritoriale a
României, ministrul de Interne
Vasile Blaga a considerat că
nu este nociv! Aşa s-a ajuns la
situaţia dezastruoasă în care
se află România azi! Din cauza
unor asemenea conducători!

Iar acum, în 23 iulie
2013, iată, unul dintre ex-mem-
brii echipei de F.S.N-işti care
au dus România spre dezastru
– inclusiv prin nenumăratele
concesii inadmisibile făcute
revanşarzilor hungarişti –, nu-
mitul Liviu Ioan Stoiciu, se
vaită clamoros că „România e
făcută praf“ şi sună goarna de
mobilizare a intelectualilor la
lupta îndeosebi contra moghio-
rilor secesionişti!

Păi am dat mai sus o
listă a intelectualilor care, deja,
erau treji şi dădeau alarma
contra acestor pericole, în timp
ce Liviu Ioan Stoiciu era pre-
fect (sau preşedinte de con-
siliu) sau, mai tîrziu scria
poezele pentru care era plătit
de Uniunea Scriitorilor sau pre-
miat de Academia Română.
Apropo, a scris poetaşul nostru
vreo poezie patriotică în vol-
umele sale, o poezie militantă
social, vreo poezie contra hun-
garismului, tot aşa cum es-
crocul sentimental, românul
maghiarizat Alexandru Petöfi a
scris contra românilor?! Vax,
nu are nici una! Acum i se
potriveşte proverbul „După
război mulţi viteji se arată!“ A-l
lăuda acum pentru ceea ce
spune este ca şi cum l-ai lăuda
pe Petre Roman pentru
acuzele acide la adresa celor
care au demolat ţara, spuse la
Antena 3 – el fiind înscris în
mod obscur, la „LIBERALI“ –,
deşi el este printre principalii
vinovaţi de distrugerea
României, prin lansarea ideii
că industria ţării „este un mor-
man de fiare vechi!“, prin
hotărîrile guvernamentale pe
care le-a luat şi prin protejarea
spionului şi escrocului Marc
Rich.

Vai, Liviu Ioan Stoiciu
a făcut gaură-n apă constatînd:
„Este de necrezut că liderii
maghiari pot fi atât de ticăloşi“
– uitînd că, anterior, pe 1 iulie
şi pe 9 iulie 1999, apoi prin au-
gust 2003 mai vituperase, tot

în Cotidianul, contra lor – şi
punîndu-şi nişte întrebări pe cît
de retorice, pe atît de imbecile
venind din partea lui, acum,
dar care sunt puse de 23 de
ani de către intelectualii
enumeraţi mai sus şi, acum, de
către alţii ca Dan Tănasă, ca
Ioan Romeo Roşiianu, căruia
în urmă cu cîteva zile nişte
trădători de ţară i-au şters re-
vistele on line publicate pe site-
ul său, Necenzurat! Iar
Parchetul General şi celelalte
instituţii autorizate ale statului
nu iau nici o măsură contra
acestei agresiuni antiromâneşti
contra revistelor ziaristului Ioan
Romeo Roşiianu. La fel, acad-
emicianul Dinu Giurescu, ex-
ministrul Ilie Şerbănescu ş.a.,
alertează, de cîţiva ani, asupra
pericolului revizionist maghiar,
dar autorităţile române nu iau
nici o măsură de contracarare.
„De ce?!“, se întreabă mirat, ip-
ocrit şi inutil poetul-scriitor-de-
mîna-a-doua Liviu Ioan Stoiciu.
Simplu, fiindcă aceste instituţii
se originează în F.S.N.-ul din
care a făcut parte şi Liviu Ioan
Stoiciu. Oare scriitorul-premiat
„LIS“ nu a auzit niciodată de un
nemernic numit Dordai Lorand,
scriitor (?!) din Dej, prefect de
Someş sub comunişti, care, în
vremea dictaturii lui Horthy şi la
adăpostul pseudonimului
Ducso Csaba, execrase
broşura Nem, kegyelem! „Fără
milă“?! Aici scrisese aceste
fraze, citate, cu revoltă şi
oroare, de către mulţi publicişti
români: „Naţia ungară este cea
mai splendidă realizare a rasei
dominante mongole, care nu
cunoaşte decît victoria. În noi,
ungurii, fierbe sîngele lui Attila,
al lui Arpad şi al lui Gingis-
Han... Eu nu aştept să vină
răzbunarea, nu aştept! Voi
ucide pe fiecare român care-mi
va apărea în cale şi atunci nu
va mai fi în Ardeal decît o
singură naţionalitate, cea
maghiară, naţia mea, sîngele
meu! Îi voi stîrpi pe toţi valahii,
îi voi trece prin tăişul sabiei
pînă la ultimul! Fără milă!
Noaptea, am să aprind satele
româneşti. Voi spinteca
locuitorii cu pumnalul meu. Am
să le otrăvesc fîntînile. Am să
le gîtuiesc pruncii. Voi fi fără
milă! Nu voi avea milă de copii
sau de muierile însărcinate. Îi
voi ucide pe toţi! Răzbunare!
Fără milă! Cruntă răzbunare!“
„Dordai figurează în dicţionarul
scriitorilor maghiari din Româ-
nia publicat sub Ceauşescu!
Iar după 1989, UDMR-ul a
cerut să-i fie pusă o placă
comemorativă pe casa din Dej!
România postdecembristă a
avut (cu mici excepţii) numai
guvernanţi trădători. Iată de ce
trebuie reintrodusă pedeapsa
cu moartea! Votaţi revizuirea
Constituţiei numai dacă se
reintroduce pedeapsa cu
moartea, dacă se elimină arti-
colul care dă dreptul străinilor
şi „moştenitorilor“ grofilor să
cumpere pămînt, articolul care
înfiinţează Curtea
Constituţională – pentru a o
desfiinţa –, articolul care
prevede promulgarea tacită a
legilor, articolul care stipulează
că procurorii sunt magistraţi –
deşi nu sunt şi, deci, trebuie

scoşi din categoria
magistraţilor –, articolul care
prevede alegerea în Parlament
a reprezentanţilor minorităţilor,
precum şi multe alte articole, la
care mă voi referi într-un text
separat. La puşcărie cu
trădătorii de neam, de limbă,
de religie, de ţară!

Şi, apoi, despre care
„intelectuali“ vorbeşte „L.I.S.“?!
Despre colegii lui Liviu Ioan
Stoiciu, ca nătîngul Nicolae
Manolescu sau ca şeful lui Sto-
iciu de la filiala Bucureşti a
U.S.R., scriitorul-derbedeu
Mihai Gârbea, care i-a propus
„...“ unei colege-scriitoare, doar
pentru că întrebase ce-i cu
informaţia conform căreia
Gabriela Adameşteanu fusese
informatoare a U.M. 0544
(fosta D.I.E., acum S.I.E.)?! De
altfel, Mircea Cărtărescu,
colegu’ de „generaţie
optzecistă“ al lui „LIS“ şi unul
dintre intelectualii lui Traian
Băsescu, pe care l-a cadorisit
cu multe decoraţii, chiar scrie
într-una din făcăturile sale
scatofage, Orbitor, la care citea
Traian Băsescu de vreo cinci
ani şi care a fost tradusă de
către I.C.R., pe bani publici, în
aproape toate limbile
pământului, astfel: „Ce, vă-
nchipuiţi că un englez poate să
strige pe stradă «Îmi bag p...-n
regina Angliei»? Sau un amer-
ican «Mă f... în ea de Casa
Albă»?. De altfel, mizeria
„literară“ ORBITOR este plină
de fraze despre felaţie,
sodomie, descrieri scatofage
etc. Ca atare, cînd citeşti o
ştire ca aceasta: „Mircea
Cărtărescu, printre favoriţii la
Premiul Nobel pentru
Literatură“, îţi vine, vorba unui
scriitor german, „să pui mîna
pe pistol!“ Pentru că de la „Es-
tetica urîtului“ – de la „Flori de
mucigai“, de Tudor Arghezi,
sau Hoitul, de Charles Baude-
laire – pînă la maculatura
scatofagă a lui mircea
cărtărescu (asta-i grafia
originală de la Editura Human-
itas) este o distanţă ca de la
Cer la Pămînt. Asta-i „elita“
postdecembristă a literaturii
„moderne“ girate de (c)acade-
micianul-ambasador Nicolae
Manolescu.

Sau „LIS“ vorbeşte de-
spre o intelectuală ca Riri
Sylvia Manor, care i-a reproşat
că nu are şi el, Liviu Ioan Sto-
iciu, „amintiri de la
Auschwitz“?!  Atunci „LIS“ nu a
avut curajul să-i dea individei
nici o replică, lăsînd opinia
publică să creadă că această
ipocrită ar avea dreptate în fap-
tul că poleieşte cu aur de
trompetă minciunile despre
Auschwitz şi, implicit, despre
holocau$t!

Acum, curajul i s-a
mărit şi, iată, se dă, cum a mai
făcut-o în iulie 1999, la
neorevizioniştii hungarişti. E în-
curajator ca, măcar la interval
de 13-14 ani, Stoiciu să sară la
beregata maghiarizaţilor şi a
hungariştilor.

●



4 Tichia de politician

Voluntar pentru Roșia Montană!Voluntar pentru Roșia Montană!

Corneliu

Florea

MMă tot obsedează
insistenţa companiei „Gabriel
Resourses”, care urmăreşte,
pândeşte şi atacă vicios Roşia
Montană pentru a o răpune şi a
devora-o. Mă obsedează com-
portamentul unei părţi din mass-
media românească ce se
prostituează la solicitarea
gabrielenilor şi ca foarte mulţi ce
cunosc ce fel de guvernanţi
avem văd cei treizeci de arginţi
cu care au trădat Roşia
Montană, Munţii Apuseni! Ob-
sesiile acestea m-au împins la
mai multă informare, pentru a-
mi consolida poziţia de voluntar
în campania împotriva acestui
proiect. 

Mi s-a părut compe-
tente şi de reţinut afirmaţiile pro-
fesorului universitar Ioan Aurel
Pop, rectorul Universităţi Babeş-
Bolyai şi membru al Academiei:
„În privinţa acestui proiect şi al
nocivităţii lui comunitatea
ştiinţifică din România s-a
pronunţat şi, după enumerarea
celor ce fac parte din comuni-
tatea ştiinţifică şi se opun proiec-
tului, continuă: implementarea
proiectului va duce la dispariţia
în cvasi-totalitate a resurselor
valoroase, a patrimoniului cul-
tural şi natural al sitului Roşia
Montană, afectând ireparabil
mediul”. Aşa va fi. Am citit multe
dintre argumentele comunităţii
ştiinţifice din România şi m-au
convins prin demonstraţiile lor
ştiinţifice de consecinţele deza-
struoase ale proiectului RMGC
(Roşia Montană Gold Corpora-
tion) şi observ cum se izbesc nu
atât de limitarea intelectuală a
guvernanţilor, cât mai ales de
lipsa lor de caracter şi rapaci-
tatea, avându-l în frunte pe
jucătorul Băsescu Traian. De-
spre ultimul dintre aceştia, şi la
propriu şi la figurat, istoricul Ioan
Piso, directorul Muzeului
Naţional de Istorie a Transil-
vaniei şi preşedintele Fundaţiei
Culturale „Roşia Montană” scrie:
„se vede cu ochiul liber că toate
autorităţile statului – de la ultimul
miliţian de acolo şi până la Tra-
ian Băsescu – toţi se transformă
în activişti de propagandă şi în
agenţi de sprijin ai mineritului
după proiectul RMGC. Iar dom-
nul Băsescu este cel mai activ în
acest sens”.

Profesorul universitar
Ioan Piso este recunoscut pen-
tru două lucruri: întâi, este o
somitate profesională şi
didactică, al doilea fiind foarte
inteligent şi analitic devine
neiertător, caustic cu proştii, răii,
ticăloşii. Parcă faţă de proşti e
mai îngăduitor, nu şi în cazul
Băsescu, care este şi ticălosul
numărul unu din România. În ar-
ticolul din ziarul „Cotidianul” îi
aminteşte prim-ticălosului cum,
în 2009, înainte de-a fi reales, a
semnat „Raportul Comisiei
Prezidenţiale pentru Conser-
varea Patrimoniului Naţional” în
care este consemnată şi con-
servarea patrimoniului de la
Roşia Montană şi se cere in-
terzicerea  mineritului intensiv şi
cu cianuri. Timpul a trecut de la
acea semnătură şi profesorul
adaugă: „Domnul Băsescu se
poartă de parcă ar avea puter-
nice interese materiale (person-
ale, desigur) în proiectul minier

de la Roşia Montană”. Paran-
teza cu personale, desigur îi
aparţine semnatarului şi
răzbunarea domnului Băsescu
nu a întârziat, răzbunarea lui
este recunoscută. În cazul de
faţă, piratul răzbunător s-a
folosit de doctorul veterinar
Kelemen Hunor, pe care la aran-
jat pe funcţia de ministru al cul-
turii româneşti, care l-a demis
pe profesorul universitar Ioan
Piso din funcţia de director al
muzeului şi l-a împins să-şi ia
umbrela din cuier şi să plece la
pensie! În ce hal de degradare
intelectuală şi morală sunt par-
lamentarii români dacă au dat
cultura română pe mâinile unui
veterinar, care este la fel de
răzbunător precum căpitanul
piraţilor. În paranteză, telegrafic,
explicaţia: Kelemen Hunor are o
consilieră personală, pe numele
ei bun Csilla Heghedus, care i s-
a plâns veterinarului cu lacrimi
anti-româneşti că ardeleanul
român, Piso, nu l-a ascultat , ba
chiar l-a supărat rău pe tăticul ei
de la Cluj, proiectantul Szabo
Balint! Atât i-a fost românului
ardelean! Să nu uit: ministrul
veterinar lucrează din greu să
încropească, cu ajutorul piratu-
lui, ţinutul autonom semisecui-
esc –semiunguresc şi dacă va
reuşi, şi eu nu văd nici o piedica
în faţa paşilor mărunţi, căpitanul
pirat  va fi pus de preşedinte
onorific pe viaţă!

Dar ziaristul Mihai Tat-
ulici îi întrece pe amândoi, şi pe
veterinar şi pe prim-pirat, încă
de pe vremea când a lansat
ruşinea de a fi român, imediat
după  Decembrie 1989. Până
atunci fusese un aplaudac, în pi-
cioare, al epocii de aur şi
flaşnetar, pe la toate colţurile, al
partidului unic şi al
conducătorului mărit, acum a
ajuns să se prostitueze şi cu
gabrielenii care l-au plătit gras,
trimiţându-l în Noua Zeelandă
să vadă cum funcţionează o
mină. De atunci, nefericitul rebut
intelectual a devenit flaşnetarul
gabrielenilor la Realitatea TV. A
fost trimis, tot pe banii lor, la
Roşia Montană ca să-l atragă
într-o cursă printr-un interviu pe
profesorul universitar Ioan Piso,
ce se afla acolo. Profesorul s-a
dus de bună credinţă, în ideea
unui dialog pe baze de argu-
mente. Dar rebutul intelectual
Mihai Tatulici i-a pregătit argu-
mentarea printr-un grup contra
care l-au huiduit, insultat şi agre-
sat pe profesor în public. Profe-
sorul a părăsit emisiunea,
fiindu-i milă de unii şi greaţă de
alţii. Mihai Tatulici a jubilat că i-a
ieşit emisiunea, că a  îndeplinit,
cu succes, sarcina de manipu-
lare a companiei care, desigur,
îl va trimite să mai vadă şi alte
mine. Oricâte mine ar vedea,
veşnicul prostituat Tatulici nu va
observa, că nu are cu ce, marea
diferenţă dintre minele operate
de „Gold Corporaţion” din alte
părţi, amplasate fie prin
deşerturi fie prin munţi pustii,
faţă de  Roşia Montană, care se
află într-o zonă dens populată,
cu o istorie de două mii de ani
marcată acolo. Toţi trepăduşii
gabrielenilor, printre care şi
această ruşine a mass-media
româneşti, nu văd decât ce li se
spune să vadă.

Multe am aflat, docu-
mentându-mă şi discutându-le
la „Aletheia” până ce, într-o

după-masă, aşa dintr-o discuţie
cu scriitorul Virgil Raţiu ne-am
urcat în Golfuleţ şi am plecat la
Roşia Montană, care este la o
aruncătură de băţ de noi, de
numai 275 kilometri. Până la
Cluj şoseaua este foarte bună –
făcută de o companie germană.
Să ajungem la Alba Iulia nu mai
trebuie să trecem prin traficul
Clujului ci printr-o nouă centură
ocolitoare, trecem direct spre
Turda şi scurtăm aruncătura de
băţ. Centura, o veche şi bună
idee,  trece la câteva sute de
metri si pe lângă marea groapa
de gunoaie a Clujului, la mar-
ginea căreia a apărut, de
necrezut şi nemaivăzut în
România socialistă, un micro-
cartier nou-nouţ fabricat din ma-
teriale uşoare achiziţionate din
groapa de gunoi, în care locui-
esc cetăţeni români, fără
diferenţe de etnie, religie, sex
sau vârstă, deci democrată,
europeană sută la sută, ce
muncesc şi trăiesc din marea
groapa de gunoi a Clujului!

Am văzut şi un reportaj,
prim plan, foarte bine făcut care
m-a şocat. De necrezut ce
diversă a devenit societatea
clujeană de la dealurile pline de
vile la acest modern bidonville
de invidiat în toată Uniunea
Europeană! De fapt este numai
un eşantion al  noii societăţi
româneşti care a ajuns din urmă
capitalismul cu toate câte le are
el! Doamne fă-mi o favoare
mică, învie-l pe Ceauşescu şi
trimite-l într-o istorică vizită de
lucru aici! Motorul Golfuleţului s-
a oprit şi am auzit o voce: „Nu
vrea să vă mai vadă, nu aţi fost
mulţumiţi când v-a dat locuri de
muncă şi apartamente la toţi,
atâta pricepere i s-a dat, nu
ştiam că va ajunge preşedintele
vostru! Acum, lăsaţi-l în pace, s-
a apucat şi aici de construcţia
socialismului. Să  meargă
Băsescu şi scutierul lui, Boc, să-
i  asigure că dacă aprobă
proiectul „Gold Corporation”, ăia
or să le creeze şi lor locuri de
muncă!”

Motorul Golfuleţului s-a
pornit din nou şi noi ne-am dus
mai departe, dezgustaţi şi
întristaţi, discutând de ce poţi
vedea şi auzi la noi în ţară. De
la Alba Iulia am luat-o spre
Munţii Apuseni pe Valea Am-
poiului pe un drum mai mult
decât mizerabil. Vai de tele-
scoapele Golfuleţului şi de cu-
rurile noastre! Am oprit la Zlatna
să ne cumpărăm de-ale gurii, că
ne pierduserăm pofta de mân-
care după ce trecurăm pe lângă
groapa de gunoi a Clujului, pe
buza căreia se înălţa micro-
cartierul liberilor scormonitori în
gunoaie. Magazinul era plin şi
de alimente şi de oameni,
aveam aici şi o datorie la o
doamnă vânzătoare, de la tre-
cerea precedentă. Intrasem să-
mi cumpăr ceva de mâncare, că
io, ca ţăranul ardelean mănânc
numai din traistă, dar nu mai
aveau pâine. Doamna
vânzătoare aflând ca sunt un
drumeţ pe aici şi cum  peste tot
se închidea mi-a tăiat din pâine
ei patru felii şi mi le-a dat.

Doamne, de ce ai făcut
poporul asta atât de omenos şi i-
ai dat asemenea conducători
ticăloşi şi trădători să-l distrugă,
împreună cu străinii ţării? Nu mi-
a răspuns, o fi fost la cină. Sau
poate s-a plictisit de sâcâielile

mele. „Da de unde, nu te mai ia
în seamă’’   Tac şi-mi văd de
drumul cu gropi şi câini comuni-
tari costelivi şi cu capul aplecat,
dar care, odată cu deschiderea
mineritului sub victoriosul steag
a lui „Gabriel Resources” vor
umbla mândri cu covrigi în
coadă. Unii dintre noi, românii
semănăm leit cu aceşti câini.

După Zlatna, spre
Abrud, drumul devine absolut
pitoresc în apus de soare  şi ur-
când într-un pas montan îmi dă
impresia că intru în sufletul na-
turii mamă, mă simt bine în
natura Ţării  Moţilor. Ce ruşine
că nu o cunoaştem cu toţii, că
nu o îngrijim şi preţuim cum s-ar
cuveni. Şi fără să vreau gân-
durile mă poartă în Olanda,
unde oamenii ţării de o mie de
ani ridică diguri solide împotriva
unei mări mai înalte,
ameninţătoare transformând
nişte terenuri mlăştinoase în
ţară frumoasă, grădina de flori a
lumii prin ei înşişi. Iar noi cu
atâta frumuseţe şi bogăţie nu
suntem în stare nici de nişte dru-
muri ca lumea, nu mai suntem
în stare nici să ne exploatăm
aurul nostru. Suntem încă aici, o
parte, suntem genetic foarte
bine înzestraţi, majoritatea, dar
am ajuns ultimii din Europa în
privinţa griji şi randamentului
faţă de ţară. După ce trecem
pasul, coborând, începem  să
ne uităm după o pensiune unde
să înnoptăm, nu prea sunt.

Ce turişti să vină pe
drumuri rele ca ăsta? Se mai
găsesc, uită-te la noi! Şi într-
adevăr, nu după mult timp ne-a
ieşit la marginea drumului Pen-
siunea „Detunata”. Excepţional
de frumos amenajată,
modernă,confortabilă, foarte
curată, deci se poate. Şi nu
eram singurii, erau şi nişte nemţi
veniţi pe motociclete, ce stăteau
pe terasă la o bere „Ursus”.  Noi
ne-am dus în gradină într-un
chioşc frumos amenajat  unde
ne-am scos merindele şi glajele
din traistă şi ne-am apucat de
mâncat şi povestit câte în stelele
de deasupra noastră, că lună nu
era în seara noastră din Munţii
Apuseni. Virgil m-a ascultat,
ironizându-mă din când în când,
cum plăsmuiesc io Tirolul
Românesc aici în Munţii
Apuseni, prin noi înşine. Şi când
am terminat glajele, târziu după
miezul nopţii, ne-am luat vorbele
şi visele cu noi şi ne-am dus la
culcare.

Paragina din centrul is-
toric al Abrudului l-a stânjenit rău
pe Virgil, îndeosebi starea de
degradare a Bisericii Unitariene
şi a casei monument istoric
unde au fost trădaţi şi deţinuţi
conducători moţilor la Răscoala
din 1784.  Până la Roşia
Montană  mai erau puţini kilo-
metri, ultimii în pantă, printre
nişte clădiri una mai dărăpănată
ca alta, dar lăsau de înţeles tre-
cutul lor frumos al bunăstării de
atunci ce acum s-a transformat
în monumentalitate neglijată.
Piaţa veche din centrul istoric,
deprimantă şi bandajată de
gabrieleni era aproape pustie,
cu cutia Poştei Romane, roşie şi
prăfuită, căzută pe o rână de pe
suportul ei metalic, aşteptând şi
ea să se dea drumul la minerit
în speranţa ca atunci vin „in-
vestitori canadieni” şi o aşează
şi pe ea, înapoi pe suportul ei.
Să aştepte sănătoasă. Am

revăzut cu interes muzeul auru-
lui şi apoi am traversat piaţa la
centrul „Gabriel Resourses”
unde am fost invitaţi politicos de
o altă doamnă să-i ascultăm
explicaţiile binefacerilor aduse
de proiectului RMGC, ceea ce
am şi făcut cu luare aminte, dar
în momentul când doamna a
văzut reportofonul în mâna lui
Virgil, i-a spus să-l închidă. Virgil
i-a arătat legitimaţia de ziarist,
degeaba. Din acel moment
politeţea doamnei s-a întrerupt,
precum curentul electric în
epoca de aur. Am mai rămas
câteva minute într-o conversaţie
lâncezită şi apoi am plecat cu
pliantele sub braţ.

Am coborât la fosta
administraţie a minei, Soci-
etatea „Roşiamin 2, unde,
împreună cu un grup venit din
Ungaria am coborât în istoria de
acum optsprezece secole, în
galeriile săpate de minerii şi
sclavii romani. Am coborât 150
de trepte şi fiorii reci ai istoriei
trecute, atât de bine povestită
de ghid, inginerul miner Valentin
Rus, ne-a însoţit în cei câţiva
kilometri de galerii trapezoidale,
electrificate acum, dar pe vre-
mea aceia luminate doar de
nişte opaiţe slabe ce aveau nişe
speciale în pereţii minei. Grupul
din Ungaria era unul feminin ce
avea două translatoare din Cluj
şi m-a impresionat prin seriozi-
tatea cu care ascultau  şi prin
întrebările puse. Erau inteligente
şi rafinate în acelaşi timp.

După vizitarea galeriilor
am urcat la suprafaţă şi am viz-
itat muzeul în aer liber cu vestigii
romane şi maşini unelte folosite
în mină din evul mediu până în
epoca modernă, apoi am vizitat
muzeul interior încărcat de fo-
tografii, planşe şi minereuri au-
rifere. 

Adevărul trebuie înţeles
şi judecat la lumină, nu ascuns
în galeriile propagandelor
avocăţeşti! Pentru mine, miner
fiind, susţin că se mai poate
mineri aici,  pentru încă multe
generaţii, dar să minerim aşa
puţin şi pe îndelete ca înainte.
Cred însă că trebuie să mai
facem şi altceva aici în Munţii
Apuseni pentru bunăstarea
îndelungată a moţilor! Şi din
nou, ca inginer miner care m-am
ocupat de istoria mineritului,
spun că Roşia Montană, înainte
de toate, trebuie să devină în
ochii lumii ceea este de fapt…
cel mai mare muzeu autentic al
mineritului aurului şi argintului
din lume, pentru că însumează
150 de kilometri de galerii, în
toate formele de la începuturile
făcute de daci şi romani  trecând
continuu prin  toate epocile
societăţi până astăzi…”

Muzeu al douăzeci de
secole prin el însuşi este o mină
de aur continuă pentru generaţii
şi generaţii de localnici dar şi
pentru vizitatorii din întreaga
lume. Nemţii şi austrecii au făcut
din asemenea mine muzee, cu
toate că sunt mult mai mici
decât cele de la Roşia Montană,
dar comunităţile din jurul lor au
prosperat prin acest turismul
miner. Să mai adaug şi vestigi-
ile romane, şi clădirile istorice
care se află în frumosul peisaj al
Roşei  Montană şi vă asigur că
va fi cel mai mare şi mai intere-
sant muzeu de acest gen din
lume…

●



Ghimpele Națiunii

Când mămăliga va exploda de foame…Când mămăliga va exploda de foame…

Cezar 

A. Mihalache

NNici măcar nu a clipit
când şefa de la FMI, nego-
ciator pentru România, i-a
dezumflat gogoaşa servită
ţării pe post de pâine cu
TVA redus. Nu a protestat şi
nu a negat avertismentul
acesteia că reducerea TVA
la pâine se va aplica doar
pentru un anumit timp. Nu a
zis nimic, deşi, în alte
condiţii, ar fi turuit ca un
copil bătrân, şi nu a con-
trazis-o cu expresiile lui
„robertiene” pentru că, în
fapt, nu îl interesează cât
timp se va aplica acest TVA
redus. Căci, jocul pe care l-
a făcut cu alte „cozi de
topor”, de data aceasta cu
lopeţile de brutărie din in-
dustria de panificaţie, a vizat
doar un meschin calambur.

Pentru Executiv (un
„executiv”, la propriu!) a fost
vorba doar de crearea
justificărilor necesare pentru
a introduce accize şi la ceea
ce a rămăs neaccizat (şi nici
cu gândul nu gândeam
vreodată a fi taxat) dar şi in-
ventarea altor impozite „a la
Chiţoiu”, acest chibuţ al
sărăcirii noaştre, de la im-
pozitarea nevestei casnice
la cota pentru sănătate pe
apartament închiriat (!), şi
care, odată mărite, aşa vor
rămâne chiar dacă asupra
TVA-ului la pâine se va
reveni mai repede decât am

crede. Iar „cozile de topor”
au pus lama pe invers şi, în
loc să taie nordul de
minciună ponthausiană, au
strâns şi mai abitir minciuna
la gâtul guvernanţilor. Evi-
dent, dintr-un interes la fel
de meschin: posibilitate de a
scoate de pe piaţă sute de
mii de mici comercianţi.

Pentru că, strecu-
rarea în pachetul de „pâine
şi circ” al condiţiei ca pâinea
să nu se mai comercializeze
decât în magazine de profil
(sau cel mult în raioane de
specialitate) va duce la sapă
de lemn patronii micilor
magazine de cartier ori
săteşti… Mai ales că, aflaţi
oricum la limita de jos a
marjei de profit (în cel mai
fericit caz), aceştia chiar nu
vor avea de unde să mai
acopere costurile de
investiţii legate de
adăugarea unor noi coduri
CAEN în profilul firmei,
achiziţionarea de raste-
luri standardizate şi
cumpărarea de case de
marcat suplimentare. Iar
gogoaşa în care s-a am-
balat această măsură, pen-
tru o presupusă creştere a
siguranţei alimentare,
rămâne doar o cocă
nedospită a patronatului
pâinii. Pentru că sunt
destule reglementări san-
itare, iar simpla obligaţie de
a comercializa pâinea în
ambalaje ermetice ar elim-
ina riscul presupuselor
contaminări (şi „alerte san-

itare” ce vor urma şi în acest
sector!).

Dar, poate că lucrul
cu adevărat deranjant în tot
acest circ media al pa-
tronatului din panificaţie
este faptul că reprezentanţii

sectorului au ajuns să mo-
tiveze înfiinţarea de maga-
zine strict specializate de
pâine prin faptul că „aşa era
înainte de 1990” şi „a sosit
momentul să intrăm în nor-
malitate” (!). Or, la 23 de ani
de la revoluţie, cu mii de
morţi trădaţi în idealurile lor,
să aduci în discuţie, la nivel
oficial, asemenea argu-
mente (mai lipseşte reintro-
ducerea feliei la cartelă!),
depăşeste şi cel mai imagi-
nar socialism la care
visează socialistul-ipocrit
Victor Ponta (care face
vizite „de lucru” în China,
dar se duce la distracţie în
Miami!).

Suntem, în fapt, în
faţa unei noi măsuri de
asanare şi asasinare a
mediului privat. Nu se va
mai folosi forfetarul decima-
tor ci tributul de falimente
pentru un TVA mai mic. Şi

este evident că reducerea
TVA va avantaja doar marile
lanţuri de magazine. Care
vor putea scădea preţul final
de vânzare al pâinii. Dar
pentru un chioșc de la colţ
de stradă, realizarea unor
investiţii suplimentare în
condiţiile în care (pentru a
rămâne pe piaţa
concurenţială) ar trebui să
vândă o pâine la fel de
ieftină ca supermarketurile
va însemna, de fapt, un nou
pas spre faliment. Iar dacă
„metoda TVA-ului” va fi
aplicată şi altor alimente, tot
cu precizarea în extenso a
reprezentanţilor FMI că
măsura va fi „strict

temporară”, nu va justifica
doar apariţia altor taxe şi ac-
cize, ci şi eliminarea restului
de comert de pe străzile şi
uliţele României.

Oricum, la un prim
calcul, din cele 150 000 de
unităţi care comercializează
pâine, vor mai rămâne doar
50 000. Dar acesta este
doar un tribut al scăderii
(temporare) a TVA-ului la
pâine. Iar de ar fi vorba de o
măsură „a la long” poate că
s-ar justifica sacrificarea
unor buticari. Dacă ne
gândim, însă, că în spatele
acestei măsuri guvernanţii
au inventat şi reaşezat 21
de impozite şi taxe nu doar
coca de pâine a circului
ponthausian ne va rămâne
în gât. Căci vor fi vizate şi
PFA-urile (alternativa în
care s-ar fi putut refugia pa-
tronii de srl-uri care nu vor
mai face faţă taxelor speci-
fice unei firme) dar şi 
intelectualii prin re-regle-
mentarea cotelor de Drep-
turi de Autor.

Pentru că socialis-
tul-ipocrit vrea să loveasca
şi întelectualitatea şi
iniţiativa privată, şi pe cei ce
au averi (şi cărora le vor fi
impozitate, nu averile, ci
nevestele nelucrătoare;
acum să vedem ce o sa
facă Ponta când va vedea la
care dintre cele două
„bogăţii”, nevasta sau
averea – ţin „miliardarii” mai
mult!).
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Matei

Mircioane

EEvident, din totdeauna
popoarele și statele aflate-n
fruntea lor s-au străduit mai
mult sau mai puțin să se achite
de obligațiile ce decurg cu
necesitate din cele două misi-
uni fundamentale pe care des-
tinul și istoria le-au așezat pe
umerii lor:

1)Misiunea internă,
având ca scop creerea cadru-
lui moral-spiritual și legislativ
propice pentru valorificarea
superioară a tuturor resurselor
de care dispune țara
respectivă (păduri, ape,
resurse subterane, clădiri și
instalații, potențial intelectual,
potențial agricol și turistic etc.),
astfel ca din plusvaloarea
realizată de toți membrii activi
ai societății și printr-o
înțeleaptă repartiție și redis-
tribuire a ei cu ajutorul pârghi-
ilor aflate în mâna statului,
prosperitatea să devină o real-
itate palpabilă (nu doar o posi-
bilitate rătăcită în viitorul
încețoșat al planurilor și promi-
siunilor electorale), iar
mulțumirea cetățenilor să tindă
statornic înspre fericirea
generală;

2)Misiunea externă,
adică sarcina deosebit de
gingașă și complexă de-a 

spori necontenit prestigiul
internațional al țării prin acele
vorbe, fapte și atitudini inspi-
rate din inima arzătoare a
umanismului, care au capaci-
tatea de-a contribui cu o câ-
time la îmbogățirea celor mai
prețioase valori ale omenirii:
pace, iubire și toleranță, liber-
tate și întrajutorare, știință și
cultură, progres și simplitate,
bine, frumos, adevăr și drep-
tate.

Sigur, mi se poate
răspunde că valori precum lib-
ertatea, dreptatea și fericirea
generală sunt năzuințe greu
realizabile într-o lume aflată la
discreția unui timp rău și bol-
nav, o lume în care libertatea,
armonia și dreptatea sunt
neîncetat agresate de primi-
tivismul necesității, egoismului
și strâmbătății, fapt pentru care
fericirea își pendulează
seducțiile între potențialitatea
eternității ei în lumea de din-
colo și actualitatea efemerității
sale în lumea de-aici.

Dacă avem în vedere
eșecul tuturor falansterelor,
acele cuiburi ale fericirii făurite
prin transpunerea în practică a
unor îndrăznețe doctrine
utopice, dar mai ales dacă
avem în vedere imensele
suferințe provocate de atrocele
experiment făcut cu fericirea
impusă conform standardelor
marxiste, putem spune că atât

în varianta efemeră, cât și în
varianta de mai lungă durată,
ea (fericirea) se datorează
aproape în exclusivitate acelui
echilibru lăuntric realizat prin
reprimarea tuturor pornirilor in-
stinctuale, care nu fac altceva
decât îți umplu inima de
nemulțumire față de ceea ce ai
și de invidie față de ceea ce au
alții. Atâta doar că fericirea de
mai lungă durată este apanajul
exclusiv al omului credincios,
căci echilibrul lui extatic se
poate prelungi și adânci uneori
până în vecinătatea fanatismu-
lui, grație forței transfiguratoare
a speranței ridicată la rangul
de certitudine.

Cum aflarea-n treabă
este mult îndrăgita filosofie a
vieții pentru acei români care
încă n-au fost contaminați cu
lehamite și apatie, firește că ea
se face simțită în toate sferele
de activitate și la toate nivelele,
conform preajustei zicale
hrănită cu bani publici: „Timpul
trece, leafa merge, noi cu drag
muncim”... De-acord, zicala
asta nu-i de azi, de ieri; ea era
în floare și în celălalt regim. De
unde decurge că aflarea-n
treabă are cel puțin etatea zi-
calei, că doar marxiștilor tare le
mai făcea plăcere să afirme că
praxis-ul este izvorul și criteriul
verificării adevărului... Că
aflarea-n treabă este o tristă
realitate românească (cel mai

adesea asociată cu chiulul,
hoția și demagogia), rezultă cu
prisosință și din poziția codașă
a României între țările din Uni-
unea Europeană. Dar goana
nebună după diplome și titluri
aducătoare de funcții, care la
drept vorbind se potrivesc cu
însușirile moral-spirituale ale
grosului carieriștilor ca nuca-n
perete, nu este și ea tot o
dezgustătoare aflare-n treabă?

În celălalt regim se
făcea mare haz pe la colțuri în
legătură cu mania sărmanei
Elena Ceaușescu de a părea
altceva decât ce era ea în real-
itate, uzând pentru aceasta de
diplome mincinoase,
achiziționate în condiții mai
mult decât suspecte. România
postdecembristă are, compar-
ativ cu multe state din UE, un
număr record de licențiați în
anumite discipline (științe ju-
ridice, științe economice) și de
doctori. Poate și datorită faptu-
lui că atâția medici români își
iau lumea în cap, mai în glumă,
mai în serios se spune că
România zilelor noastre are
mai mulți doctori decât
medici... Dar câți dintre ei, ca și
dintre licențiații nenumăratelor
nostre universități postdecem-
briste, se pot mândri cu
diplome obținute pe căi cinstite
și câți dintre ei pot dovedi că
diplomele achiziționate au
acoperire valorică prin

cunoștințele dobândite?
Iată un exemplu hazos

și întru totul posibil din marea
carte românească a aflării în
treabă: O instituție anunță
scoaterea la concurs a unui
post de economist. Un brav
aflător în treabă își depune și
el dosarul. După câtva timp el
este sunat de un angajat al
instituției: „Păi bine, domnule,
noi am anunțat că scoatem la
concurs un post de economist,
iar dumneavoastră ați depus la
dosar diplomă de jurist!...”. „Ei,
fir-ar să fie! răbufnește titratul
postdecembrist. Ca să vezi, eu
le-am comandat diplomă de
economist și ei mi-au trimis
diplomă de jurist...”

Chiar dacă scena de
mai sus pare mai degrabă
extrasă dintr-o anecdotă
grosieră decât din realitate,
este de presupus că dacă încă
nu s-a petrecut, ea poate avea
loc oricând pe aceste me-
leaguri unde locuitorii
dovedesc o remarcabilă inven-
tivitate și perseverență în tot ce
face casă bună cu pungășiile,
potlogăriile și matrapazlâcurile.
Iar universitățile așijderea, știut
fiind faptul că în ele, pentru
bani, urșii nu doar că joacă,
dar chiar fac balet...

●


