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„Cine e omul ăsta? 

Cu neputinţă să mă recunosc.” 

- Emil Cioran
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Coroana de plumb a revizionismuluiCoroana de plumb a revizionismului

Cezar 
A. Mihalache

SSe tot bate monedă
în ultima vreme pe
contribuţiile aduse de Prinţul
Charles la promovarea imag-
inii României. A unei părţi din
România. Al unui colţ de rai
căruia încearcă să-i dea
aerul nobil al unui mic regat.
„Regatul Charles de Viscri”.
Poate de aceea şi principalul
proiect al fundaţiei lui Charles
are o titulatură destul de
„enclavizată”: „Satul de sine-
stătător”. Iar Charles este
atât de lăudat şi periat că ai
impresia că, până la venirea
lui, românii din satul Viscri
erau niște bieți sărăntoci rupţi
de lume.

Şi, nu de puţine ori,
autorităţile de la Bucureşti s-
au implicat în promovarea
vizitelor acestuia printr-o „în-
coronare” cât mai oficială, cu
primiri pe covorul roşu la
Cotroceni şi Palatul Victoria.
Ba, mai nou, oficialii Statului
Român au început să
meargă chiar ei pe moşiile
„regatului” acestuia, dând 
o semnificaţie aparte
prezenţelor prințului Charles
în România.

Astfel, chiar dacă ac-
tualul ministru al mediului,
Rovana Plumb, a refuzat sis-
tematic orice fel de discuţii cu
ong-urile româneşti (care nu
au şansa să poarte numele
fundaţiei lui Charles, „Mihai
Eminescu Trust”!, pentru că
fundaţiile noastre nu au voie
să aibă nume româneşti
decât cu acordul
guvernanţilor!), aceasta s-a
deplasat zilele trecute la Vis-
cri pentru a iniţia „o extindere
a colaborării pe proiectele
care sprijină conservarea
mediului”. Gata să preia
(probabil, contracost!) din
„realizările” Fundaţiei Mihai
Eminescu Trust (MET), dar
total dispreţuitoare faţă de
proiectele şi disponibilităţile
de voluntariat venite dinspre
ong-urile româneşti de
mediu, ministrul poluator a
mers în „regatul” de la Viscri
pentru a se minuna în faţa
unei… staţii de epurare. Pen-
tru a se extazia, dar, mai
ales, pentru a anunţa intenţia
de a „replica” și în alte zone,
de parcă era vorba de un im-
port de „know-how”
nemaivăzut iar noi nu avem
habar cum se toarnă trei
găleți de ciment, proiectul
staţiei de epurare!

Dar nu faptul că min-
istrul a mers tocmai la Viscri
pentru a anunţa „replicarea”
şi în alte comunităţi a proiec-

tului fosei septice regale ar
trebui să ne pună atât pe
gânduri, nici posibilitata
preluării acestei „tehnologii”
contra unei rente regale pe
cap (sau cal?!) de comunitate
„ecologizată”, ci sublinierea
faptului că „replicarea” staţiei
se va face „în special în
comunităţle din siturile
Natura 2000”. Pentru că, nu
putem trece cu vederea o
legătura mai veche dintre
fundaţia lui Charles (MET) şi
un anumit areal! Nu putem ig-
nora legătura dintre autointit-
ulatul „urmaşul al lui Dracula”
şi încercarea fundaţiei MET
de a acapara o zonă în care
se plănuia construirea… Par-
cului de distracții „Dracula
Park”!

Şi trebuie să ne în-
toarcem în 2006, când, deşi
legea custodiei ariilor prote-
jate prevedea un singur cus-
tode pentru managerierea
unei asemenea zone,
fundaţia lui Charles a de-
venit, alături de Consiliul local
Sighişoara (dar care oricum
nu conta ca prezenţă și de-
cizie!) custode peste
Rezervaţia de stejari multi-
seculari de pe Platoul Breite.
Locul pe care, cu numai
câţiva ani înainte, în 2001, s-
a încercat amplasarea
proiectului Dracula Park, dar
s-a renunţat la idee în urma
presiunilor UNESCO. Or,
chiar o fi o întâmplare faptul
că Charles, care se declară
sânge din sângele lui Drac-
ula, si-a dorit o concesiune
acolo? Din fericire, din cauza
managementului defectuoas,
fundaţia lui Charles (MET) a
pierdut, în 2010, custodia
Platoului Breite, zona intrând
în programul „Reţeaua
Natura 2000”. Adică în acel
areal în care, astăzi, ce
stranie coincidenţă!, ministrul
Plumb vrea să implementeze
proiectul „septic” de pe moşia
de la Viscri…

Desigur, asta nu
înseamnă neapărat că partea
de guvernare socialistă vrea
să readucă la viaţă un proiect
mai vechi, care, iarăşi
întâmplător, i-ar putea cădea
cu tronc lui Charles: „Dracula
Park”. Şi, fireşte, nu
înseamnă nici faptul că actu-
ala guvernare încearcă să
intre cumva pe sub pielea de
„moroi” a prinţului! Acolo
unde s-au strecurat deja capii
revizionismului maghiar, pro-
motori ai „ţinutului Secuiesc”.
Căci, iarăşi doar o simplă
coincidență, la fiecare vizită
în România, Charles se
întâlneşte cu autorităţile
maghiare. Ba, recent, chiar
cu o seară înainte de a fi

primit la Bucureşti de către
preşedinte şi premier, acesta
a stat „în secuime” la taină cu
vicepreşedintele Consiliului
Judeţean Covasna, Nagy
Jozsef, primarul comunei
Malnaş, Kasleder Jozsef, şi
primarul oraşului Baraolt,
Lazar-Kiss Barna (care i-au
dăruit, cum altfel?, un album
al „Bienalei de Artă
Fotografică din Ţinutul Secui-
esc”).

Iar Charles se
întâlneşte atât de des cu
oficialităţile maghiare din Co-
vasna încât acestea au în-
ceput deja să-l considere (şi
nu am auzit ca prinţul să
nege!) „ambasadorul
Ţinutului Secuiesc”, acel per-
sonaj influent care va deveni
„peste nu foarte mult timp” un
ambasador „al intereselor
comunităţii secuieşti şi va în-
telege că această zonă
merită statut de autonomie”
(dixit Antal Arpad). Căci nu
degeaba, de un an încoace,
când ajunge în Covasna,
Prinţul Charles, care are
nenumărate proprietăţi,
„trage” la conacul din
Micloşoara. Unde se simte
bine ca oaspete al descen-
dentului de grof, Kalnoky
Tibor.

E drept, se cam ştie:
Charles e zgârie-brânză. Şi,
nu încape vorbă, ţine de bani
să mai cumpere câte o pro-
prietate! Că nu geaba i-a zis
Traian Băsescu, mai în
glumă (sau poate că nu!) că
la cât cumpără o să aibă „un
sat întreg, în curând”. Deşi,
mai nimerit era: „un s(t)at în-
treg”! Fie şi unul cât un
„regat”. Dar chiar să ajungă
moştenitorul coroanei britan-
ice să doarmă în casa unui
urmaş de grof?!

Iar ministrul plumb a
mai recunoscut un lucru: min-
isterul pe care îl conduce mai
are o colaborare cu prinţul
Charles şi în ceea ce priveşte
„protejarea şi promovarea
regiunii Munţilor Carpaţi din
România”. Ce ong-uri
româneşti? Ministrul lucrează
în parteneriat (sau, poate, în
„part-time”?!) cu echipa
Fundaţiei Mihai Eminescu
Trust (!) la „elaborarea strate-
giei Munţilor Carpaţi”. Aici am
ajuns… Or, ne-ar mai mira ca
numai mâine acelaşi min-
istrul poluator să anunţe şi o
strategie pentru Delta Dunării
făcută cu acelaşi „partener”?!

Alo, România, mai
eşti acasă?!

●

O nouă restaurație a neocomunismului?O nouă restaurație a neocomunismului?

Radu
Iacoboaie

OOricând este bi-
nevenit oricând un recurs la
memorie. Ne mai amintim
poate de protestul pașnic al
studenților și intelectualilor
anticomuniști din Piața
Universității din iunie 1990,
când s-a format o ,,zonă
liberă de comunism”, unde
timp de câteva săptămâni
oamenii de acolo au încercat
să sensiblizeze prin apelul lor
anticomunist întreaga țară
strigând: ,,JOS COMUNIS-
MUL!”.  

S-a preluat
Proclamația de la Timișoara,
care avea un punct impor-
tant: interzicerea accesului
foștilor activiști și securiști,
colaboratori ai Securității la
deținerea unei funcții publice.
În Germania reunită s-a
reușit acest lucru, la noi însă
nu.

Ne putem aminti de
toate mineriadele cu
comandă politică de atunci,
care au consolidat regimul lui
Ion Iliescu (prima a alungat
definitiv studențimea din
Piața Universității și a devas-
tat sediile partidelor istorice,
sub comanda securiștilor
îmbrăcați în salopete de
mineri), dar care au șifonat
grav imaginea României în
lume. Pentru că nu era mo-
mentul să recurgă pe față la
forță după  însângeratul de-
cembrie 1989, Iliescu a adus
minerii, categoria socială pe
care o putea manipula atunci
cu ușurință, sub pretex-
tul ,,salvării democrației
românești”. Dar a fost oare
democratic acest lucru? Mii
de bucureșteni au fost răniți,
câțiva au și decedat, în
vreme ce mass-media
anunța isteric ca și la
,,revoluție” că în Piața
Universității sunt legio-
nari, neolegionari, ,,golani”
(eticheta pusă de Iliescu),
,,elemente depravate ale
societății”. Prin asemănare,
simpatizanții din Târgu-Jiu ai
lui Dan Diaconescu erau
numiți recent ,,aurolaci” și nu
mai știu cum.

Ne putem aminti de
asasinarea rapidă a cuplu-
lui Ceaușescu după o
mascaradă de proces,
având ca scop princi-
pal împiedicarea aflării
adevărului despre noua put-
ere (Iliescu fusese școlit
cândva la Moscova la Uni-
versitatea Lomonosov și fus-

ese desemnat de Mihail Gor-
baciov să conducă după
căderea lui Ceaușescu) și de
dispariția conturilor lui
Ceaușescu. 

Ne putem aminti de
crimele odioase din timpul
,,revoluției” (când trebuia să
curgă neapărat cât mai mult
sânge, că ,,așa e la
revoluție”!), cum este cea
executată asupra celor care
l-au deconspirat înainte pe
generalul Nicolae Militaru ca
agent pentru sovietici (vezi
cărțile scrise de Grigore Car-
tianu de la ziarul Adevărul iar
apoi a fost numit de Iliescu
ministrul Apărării!) și de ter-
giversarea la nesfârșit a
dosarelor revoluției (instru-
mentate tocmai de generalul
Dan Voinea, care participase
activ la procesul lui
Ceaușescu), pentru a 
fi descoperiți așa-zișii
,,teroriști”, criminalii care au
ucis peste o mie de persoane
și au rănit alte mii de per-
soane, în special în București
și mai ales după data de 25
decembrie. 

Ne amintim dacă
vreți, de marile dosare de
corupție, în care au fost
implicați mulți dintre membrii
Partidului Social Democrat.
Presa a avut multe subiecte
fierbinți pe această temă. S-a
vorbit mult despre comi-
sioanele de tranziție, șpăgile
care s-au dat pentru ca unii
se îmboțățească peste
noapte, mai ales în afacerile
cu statul, care erau cele mai
profitabile. Mulți dintre tinerii
de astăzi nu cunosc poate
nimic despre toate aceste lu-
cruri și de aceea ne adresăm
în special lor.

Ne este greu să
negăm apartenența lui Ion Ili-
escu și a lui Adrian Năstase
la structurile ocultei mondi-
ale, precum și rolul acestora
în intrarea României în
cadrul NATO și inițierea ne-
gocierilor de preaderare la
Uniunea Europeană, în ne-
gocierile cu Fondul Monetar
Internațional și Banca
Mondială (care ne-au adus
ingerințe în politica internă și
au condus la prăbușirea
accelerată a  economiei
naționale).  

●
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Ionuț Caragea un detractor invidios!Ionuț Caragea un detractor invidios!

Sorin
Cerin

NNu aș fi amintit
niciodată de acest Neica Ni-
meni pe nume Ionuț Caragea,
de profesie sportiv rugbist, fără
studii filologice sau filozofice,
doar cu studii de educație
fizică și sport, dacă nu m-ar fi
atacat datorită invidiei atroce și
frustrării bolnăvicioase pe care
mi-o poartă, cu o virulență
demnă de unii pacienți care
merită atenția unui consult de
specialitate într-o clinică de
psihiatrie. Nici azi nu scriam
nimic despre acest personaj
plin de ură și frustrare, datorate
lipsei de talent în concurs cu
grandomania, mitocănia dar și
mitomania. L-am ignorant cât
am putut dar văd că nici azi
după atâția ani, nu poate dormi
din cauza operei mele. Îi
răspund aici, la articolul intitu-
lat: Sorin Cerin, un scriitor
agramat, produce pe bandă
rulantă cărţi ridicole cu citate
sataniste, publicat în obscura
revistă autoproclamată drept
„de cultură, civilizație și atitu-
dine morală”, pe nume „Sin-
gur”.

Cine este acest
Caragea? Un individ total lipsit
de importanță în lumea litera-
turii, al cărui talent rămâne o
mare necunoscută într-o așa
zis operă ca să nu-i spunem
delir, plin de lucruri plate,
apetenţă aforistică pentru
idiocraţie, clișee ieftine, deza-
corduri grave, alte greşeli gra-
maticale şi o dorinţă de a
parveni literar ca unele nulități,
care-i țin trena. Deh, cine se
aseamănă se adună. Faptul că
aleargă înebunit la diferite situri
de citate spre a publica diverse
elucubrații fără nici un suport
într-o operă serioasă filozofică
sau filologică nu se numește
talent. Un aforism trebuie mai
înainte de toate să fie fructul
unei opere care este nulă în
cazul lui Caragea. Astfel
frazele pompoase publicate de
el drept ”citate” sunt simple
gogorițe de doi  bani puse de
el ca să impresioneze
neaveniții  ce-l cred cu
adevărat, care nu știu că în
spatele ”citatelor” e o așa zisă
operă de-o goliciune  fără mar-
gini, lipsită totalmente de orice
valoare literară sau filozofică.

Acest Caragea iși
arogă tot felul de titluri, doar,
doar o să-l bage și pe el cineva
în seamă cel puțin pentru titluri
dacă nu pentru talent. Ba că e
membru al Uniunii scriitorilor,
unde sunt cam două mii și cinci
sute de membrii, majoritatea
pensionari, ajunși acolo prin tot
felul de căi mai mult sau mai
puțin ortodoxe pentru a primi
un spor la pensie datorită unei
legi controversate. Până și ac-
tualul președinte al USR Nico-
lae Manolescu a afirmat că
USR nu este o uniune elitistă ci
una de breaslă. Edificator în
acest sens este articolul apărut
în ziarul Adevărul, intitulat
„Kitsch şi impostură în Uniunea
Scriitorilor din România. Liter-
atura care-ţi întoarce stomacul
pe dos”, apărut la data de 9
februarie 2013, fiind semnat de

Cristian Delcea si Mihai
Voinea. Mai mult, dorința de
parvenire a impostorului
Caragea Ionuț nu se oprește
aici. Nu știu prin ce mijloace in-
dividul bolnav de mania
grandorii, și-a tras și titulatura
de membru ”plin”  al Academiei
româno-americane,  punând
câteva site-uri pe internet să
publice o astfel de știre cum că
personajul este ”full membru”.
Trist este că printre diverse
site-uri obscure o astfel de știre
apare până și pe pagina
electronică a Uniunii Ziariștilor
Profesioniști semnată de Dan
Lupescu. Citez primele cuvinte
din articol:” în urma voturilor fa-
vorabile acordate de membrii
Academiei Româno-Ameri-
cane de Arte şi Ştiinţe (ARA),
începând cu data de
1.04.2013, scriitorul Ionuţ
Caragea a devenit membru
(full member) al prestigioasei
instituţii cultural-ştiinţifice.”
Cine a votat pentru Caragea?
Niște doamne profesoare de 
la politehnică, având ca
specialități tegnologia
construcțiilor de mașini, trans-
port material rulant, etc. Im-
postorul Caragea nu
sugerează că toți cei cu domi-
ciliul in străinătate sunt de fapt
”full member” din start. Sunt
personalități culturale în ARA?
Să fim serioși. L-au votat
personalități culturale  de nivel
academic filologic sau filozofic
pe Caragea? Nici pomeneală
fiindcă ARA nu are așa ceva.
Este sugestivă prezența unor
scriitori la fel de obscuri pre-
cum Caragea, votați și ei de
diverși specialiști în fizică,
tehnologie sau metalurgie.
Care critic literar important face
parte din ARA? Nici unul. Trist
este că în lipsa talentului se
încearcă intrarea cu bocancii
pe scena literară prin diverse
mistificări sau speculații din ce
în ce mai hilare dar care prind
la cei neavizati. De la un astfel
de personaj pitoresc, este de la
sine înțeles că lăturile lui con-
siderate drept ”critică  literară”
nu numai că nu valorează doi
bani dar nu au nici o greutate
în fața adevăraților specialiști
universitari, filologi sau filozofi
care au scris despre opera
mea.

Aceast clovn literar,
Caragea, care-și face veacul
pe internet, publicându-și toate
elucubrațiile cu o frenezie
demnă de un maniac, crede că
dacă a reușit să adune în jurul
lui unele nulități făcându-și o
așa zisă asociație literară,
nulități  la fel de fade și lipsite
de importanță precum el,
nulități  la fel de invidioase ca
și el pe adevărații creatori
talentați de literatură, nulități în
frunte cu Caragea, care-și
scriu laude unii altora și
înfierează cu cinism creațiile
cu adevărat valoroase, aceste
nulități în frunte cu Caragea,
cred că vor  avea un ecou un-
deva în adevărata literatură?
Este doar iluzia vieții lor. După
cum scriu, nu vor ajunge
niciodată în amintirea
posterității, ci probabil  în cea a
posteriorității literare, a
mârlăniei, mitocăniei sau im-
posturii.

În adevărata literatură
meschinăria, golănia, par-
venitismul, impostura, antital-
entul dar mai ales minciuna ies
la suprafață ca  fecalele litera-
re în apa deznădejdii,
considerată poezie de
Caragea, ce miroase
pestilențial  a maculatură de
neam prost marca  aceluiași
Caragea, atât de tare, încât
mulți sunt tentați să nu mai
mănânce cu săptămânile de
duhoarea   probagată în di-
verse fraze fără căpătâi ce fac
parte din ”opera” acestui per-
sonaj de carnaval prost. În  lit-
eratura de calitate  nu au ce
căuta antitalentele care se dau
scriitori precum Caragea doar
fiindcă și-a publicat pe propriii
bani suluri de maculatură
igienică, numite cărți. Ar trebui
mai înainte de toate să le
folosească pentru a-și șterge
gura plină de dejecții
scabroase și elucubrații minci-
noase, propovăduitoare de fe-
cale spirituale de care acest
detractor Caragea, nu duce
deloc lipsă.

În lipsa talentului
Caragea și-a găsit o nouă
ocupație: ”critica literară”, dar
ce fel de critică? În primul rând
minte cu nerușinare că eu aș fi
publicat pe propriii bani la pres-
tigioasa editură Eminescu cum
de fapt și-a publicat el toate
cărțile la editura fără pic de
prestigiu cu numele  Fides. De
la ce-o veni acest nume
Fides? Parcă era  numele unor
paste făinoase. Mai minte că
anumite cărți publicate pe
Amazon ar fi ”self-publishing”,
adică publicate pe banii mei
cum de altfel și-a publicat el o
carte în America la o editură
self-publishing. Aceste afirmații
se vor critică literară la
Caragea. Impostorul invidios
nu se oprește aici. După ce  a
aruncat cu fecale în presti-
gioasa editură Eminescu, unde
nu va reuși să publice
niciodată cu antitalentul său,
se grăbește să afirme că aș fi
adăugat câțiva de ”i” la anu-
mite cuvinte și nu trebuia,
adăugând aceste neajunsuri
editurii Eminescu care mi-a
publicat cea mai apreciată
carte de către criticii literari, din
opera mea. Ei bine, impostorul
a preluat manuscrisul de pe un
sait de citate online, unde am
trimis manuscrisul fără corec-
tura corectorului sub numele
căruia a fost tipărită cartea
„Culegere de înțelepciune” la
editura Eminescu! Am făcut
acest lucru deoarece manu-
scrisul corectat intra sub
incidența drepturilor de autor
iar eu nu aveam voie să-l pub-
lic astfel online decât în pos-
tura lui necorectată. Cum de
mi-au apărut acei „i” cu toate
că  îi corectaserăm mereu?
Laptopul  meu a fost virusat iar
de fiecare dată când scriam
correct o frază aceasta era
„corectată” automat de vocab-
ularul englez. De exemplu
dacă scriam ei ”merg” cum
este corect, laptopul corecta cu
ei ”merge”, fiindcă ”merge”
este un termen din engleză.
Cuvântul „corect” de exemplu
apărea „correct” cu doi de „R”.
Am încercat de nenumărate ori

să corectez dar trebuie să re-
cunosc că unele litere mi-au
scăpat, oricum foarte puține
ținând cont de imensitatea tex-
tului. Mai mulți critici literari
recunoscuți i-au spus că este
lipsit de talent, dar el continuă
să atace în continuare pe
tărâm literar mai ales pe cei
care nu vor să-l bage în seamă
precum sunt eu.

Alex Stefănescu scria
despre Ionuț Caragea, în
„România literară”, nr. 12 din
2011, la rubrica „Cărțile
proaste”, astfel:

„Ionuţ Caragea
declară despre sine: „sunt un
poet născut pe Google”. Şi
crede, cu un entuziasm naiv,
că familiarizarea lui cu lumea
Internetului înseamnă, au-
tomat, un mod nou de a scrie
poezie. Nu înseamnă. Poţi să
te naşti şi la Polul Nord şi tot nu
ai garanţia că scrii cu totul alt-
fel decât cei dinaintea ta. În
această problemă decide
numai talentul. Talentul lui
Ionuţ Caragea este minunat,
este sublim, dar lipseşte cu
desăvârşire. Antologia sa,
Poezii de dragoste, cuprinzând
texte extrase din nouă cărţi an-
terioare, dovedeşte că tânărul
şi orgoliosul autor are doar
ceva care seamănă cu talentul,
şi anume un erotism difuz şi o
învolburare a imaginaţiei speci-
fice vârstei. Pline de flori şi flu-
turi, de buze şi coapse,
nenumăratele poezii pe care le
scrie, le tipăreşte, le recită în
diverse împrejurări şi le pune
în circulaţie prin Internet dau
sentimentul unei reciclări a
poeziei de dragoste
tradiţionale. În timp ce le citeşti
ai impresia că le-ai mai citit,
într-atât de cunoscută este re-
cuzita folosită. Când îşi
aminteşte totuşi că este un
poet născut pe Google şi vrea
să revoluţioneze discursul
amoros, autorul cade în ex-
trema cealaltă şi anume com-
pune versuri năstruşnice:
„femeie, iubirea ce-ţi dedic
este un orgasm înrădăcinat/ în
pământul din care m-am
înălţat, şi mă întorc pigmeu”;
„şi ciotul tău va plânge, chih-
limbar/ şi vom trăi o veşnicie
anateme/ înconjurat de oase
printre lemne”; „Cea mai
frumoasă amintire/ Când mi-au
ars obrajii/ Privindu-te/ Limba-
mi ieşea de-un cot”. Ideea de
orgasm este recurentă în acest
volum. Poetul şi-l imaginează
până şi pe Galilei studiind cu
luneta sa „orgasmul soarelui în
pântecul eclipsat al lunii”. Din
dorinţa de a trece drept origi-
nal, el devine excentric: „îmi
arunc ghiarele ancoră în
spatele tău”; „mergi încet pe o
alee/ ca un melc fără cochilie/
căutând o cameră cu chirie/
într-un imobil cu două pi-
cioare”; „fată nărăvaşă/ îţi scot
şi limba metalică din gură/ să
te aud mai cu putere”. Ionuţ
Caragea etalează o masculini-
tate feroce. Din fericire
locuieşte în Canada, astfel
încât femeile din România nu
sunt deocamdată în pericol”.

Așadar, avem a face
cu un caz iesit din comun de
impostura. Acest individ, Ionut
Caragea, pretins scriitor, crede

ca poate parveni prin tot felul
de amenintari sau manevre ief-
tine. A fost atat de abject incat
a cerut editurii Eminescu sa-mi
renege cartea Culegere de in-
telepciune aparuta anul trecut
fiindca ar fi lipsit trei liniute de
la "ati". Asta este adevarata
filozofie a individului respectiv.
Este demn de mila fiind lipsit
total de cele mai elementare
calitati scriitoricesti. Nu stiu
cum a reusit sa devina mem-
bru USR! Poate dintr-o gre-
seala. Acest asa zis scriitor
este nimeni altul decat cel care
se leaga pana si de academi-
cianul Gheorghe Vladutescu, o
somitate in filozofie, pentru
simplul fapt ca a scris despre
opera mea filozofica si mai
ales despre Culegere de in-
telepciune. Cine este domnul
Caragea? Un absolvent de fac-
ultate sportiva si un rugbist.
Cam la acest nivel se rezuma
marile sale capacitati in a-l
denigra pe un academician
filozof, o mare somitatea a
natiunii noastre, doar fiindca
este invidios pe persoana mea.
Faptul ca mai nou il denigreaza
pe eminentul critic literar Horia
Garbea, nu cred ca ar fi ceva
iesit din comun, dat fiind modul
sau de a incerca sa parvina.
Un psihopat ar fi de iertat la
astfel de iesiri dar un om nor-
mal.....?”

Cu toate că am decis
să nu-mi pun mintea cu antita-
lente obraznice și mincinoase,
impostoare și dezagreabile
precum Ionuț Caragea, am
hotărât să-i răspund odată
pentru totdeauna acestui
Neica Nimeni, un impostor ah-
tiat după recunoaștere, care în
mintea lui de rugbist ce
necesită un posibil tratament
de specialitate, crede că  poate
obține recunoașterea literară,
jignind în dreapta și în stânga
pe toți cei care-i spun adevărul
în față și anume că nu are
deloc talent literar. Întreaga lui
operă este o mare mascaradă,
colorată pe ici colo cu câteva
metafore stângace cât despre
o valoare filozofică nici nu tre-
buie să vorbim fiindcă la fel ca
și talentul literar și cel filozofic
este sublim  doar că lipsește
cu desăvârșire. Cândva mă
ruga și pe mine să scriu despre
semnificația filozofică a operei
lui. 

M-a pufnit râsul. Ce
semnificație filozofică, ce
operă? Ambele lipsesc cu
desăvârșire. Bineînțeles că l-
am refuzat. Din acel moment a
început să mă atace cu tot felul
de minciuni sau injurii pe tot
felul de site-uri online la fel de
lipsite de prestigiu precum e și
Caragea. 

Deh, cele valoroase
nu-i permit să-și expună 
inepțiile!

●
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4 Tichia de politician

La ce e bună politica…La ce e bună politica…

Bianca
Stan

AAstăzi există un re-
sentiment puternic împotriva
clasei politice: prea multe
privilegii, taxe, aroganţă,
ineficientă, corupţie, dar care
este rolul politicii în soci-
etate? Să luăm ca exemplu
două ţări: Suedia şi Turcia.
Suedezii au un venit pe cap
de locuitor de 28 000 de
euro, turcii de doar 9 000 de
euro. Un adevărat abis.
Imaginaţi-vă că un politician
turc se prezintă la alegeri şi
spune: "Dragi concetăţeni,
dacă mă veţi alege, voi veţi
avea salarii precum salariile
suedezilor, la fel şi pensiile,
învăţământul, spitale for fi de
tip suedez." Ar putea menţine
promisiunile? Desigur că nu.
De ce nu? Răspunzând la
această întrebare însemană
să inteleagem cum
funcţionează „maşina averii
statului”.

Majoritatea cred în
ideea că politica determină
bunăstarea unei ţări şi că,
schimbând majoritatea sau
schimbând liderul, poţi obţine
lucruri care nu depind de ca-
pacitatea acestora de a lupta
pentru a le obţine. Asta nu
înseamnă că politica nu este
importantă, dincontră, im-
portant este ce ştie să facă

politica pentru a stimula şi a
dezvolta în mod prioritar
acele „software-uri”, acele
motoare de dezvoltare ale
României, cele care într-
adevăr produc bogăţie pentru
ţară şi locuitorii ei. Dar oare
aşa funcţionează politica în
România? Există mecanisme
care contribuie la dezvoltarea
sau la decăderea unei ţări, in-
dependent de politică aşa
cum este ea înţeleasă de obi-
cei. Politicianul, de fapt, este
pilotul, dar fără maşină nu se
poate duce nicăieri, mai ales
dacă, aşa cum se întâmplă
de multe ori, se dezbate în
mod constant asupra
schimbării majorităţii
lăsându-se de-o parte
adevărata problemă: modul
de a îmbunătăţi cu adevărat
performanţa ţării.

Un alt exemplu
elocvent: Germania – ieşită
complet distrusă după
războiul din 1945, 25 de ani
mai târziu, în 1970, redevine
o putere economică. Este o
maşină invizibilă, închisă în
creierele indivizilor şi care
„proiectează” în interiorul
societăţii cunoştinţele şi ca-
pacitatea sa de "a face", a
reacţiona. Reflectând asupra
faptului, tot ceea ce vedem în
jurul nostru este proiecţia
minţii noastre: este proiecţia
educaţiei noastre, a culturii, a
creativităţii, a spiritul antre-

prenorial, a cunoaşterii, a ap-
titudinilor organizatorice şi ale
valorile noastre (capabile să
creeze la rândul lor reguli şi
să fie aplicate).

Dincolo de paradox-
uri, acest lucru nu înseamnă
că politica nu este
importantă: din contră, este
motorul ţării, doar dacă
reuşeşte să stimuleze şi să
dezvolte cu prioritate acele
„software-uri” ale ţării (valori,
educaţie, reguli, cunoştinţe,
eficienţă, competitivitate,
cercetare, productivitate,
competenţe, creativitate,
inovaţie, spirit antreprenorial,
organizare, meritocraţie etc.),
care sunt producătorii reali de
bogăţie al unei ţări şi, de
asemenea, atractori reali de
investiţii. Dar oare aşa
funcţionează în România?
Ceea ce este frapant nu este
doar faptul că politica nu se
ocupă de aceste lucruri, este
frapant că cetăţenii înşişi nu
luptă pentru a le obţine. Este
dificil să obţii fructe dacă
pomul nu creşte (prin fructe
se înţelege: mărirea forţei de
muncă, creşterea salariilor, a
pensiilor, dezvoltarea culturii
şi a învăţământului, a
asistenţei sanitare - lucruri
sfinte).

Fiecare ţară se
bazează în principal pe doi
piloni: capacitatea de a crea
bogăţie şi capacitatea de a

distribui bogăţie (nu numai
materială), precum şi la ca-
pacitatea de a dezvolta acele
elemente "invizibile" care
stau la baza socie-
tăţii (cultură, cercetare,
inovație). O societate
avansată nu este alcătuită
numai din fabrici şi maşini, ci
şi din inteligenţa care este în
interiorul ei.

O ţară este ceea ce
sunt cetăţenii săi, şi şi politi-
cienii săi. Chiar şi o toaletă
publică reflectă ţară în care
se află. În cazul în care un
economist ar fi dus, legat la
ochi, într-o toaletă publică din
orice ţară din lume, ar şti să
aproximeze PIB-ul pe cap de
locuitor, nivelul de şcolarizare
mediu şi numărul de cărţi
citite de către cetăţenii aces-
tei ţări. Înţeleg că dezvoltarea
acestui „software” necesită
timp pentru a pătrunde în so-
cietate şi nu se poate face
totul cu o baghetă magică (şi
totuşi...au trecut aproape 24
de ani – Germania după 25
de ani devenise putere
economică!). Chiar şi creierul
unei ţări are nevoie de timp şi
de stimulente pentru a creşte,
stimuli care trebuie susţinuţi
şi încurajaţi de clasa şi
acţiunea politică. România
are acum un corp de adult cu
un creier care nu este pe
deplin dezvoltat în cele mai
avansate funcţiuni. Dar cu cât

acest angajamentul este mai
lent, cu atât mai târziu se vor
obţine rezultatele. Jucând
şah ne gândim în mod con-
stant la viitor, la cum va fi
situaţia pe tablă după mu-
tarea noastră şi la cum va fi
situaţia după mutarea adver-
sarului. Nu vom şti exact
modul în care situaţia va
evolua în următoarele
mişcări, dar ştim că dacă am
juca prost, dacă am încerca
să obţinem un avantaj ime-
diat, consumând o parte din
bogăţia ţării rapid, fără să
ţinem cont de consecinţe,
riscăm să obţinem o
decădere a României şi nu o
creştere.

Clasa politică are
nevoie de o viziune în viitor,
iar acest fapt a 
devenit acum o cerinţă
fundamentală într-o societate
în care totul evoluează la
mare viteză: încontro ne
îndreptăm şi care pot fi cele
mai bune mişcări pentru dez-
voltarea şi creşterea
economică a României pe
tabla de şah a globalizării?
Clasa politică are nevoie de o
viziune pe termen lung. Când
spunem că: „Viitorul nu mai
este ceea ce a fost odată”,
este adevărat…

Acest lucru necesită
sincronizarea ceasurilor şi
pentru România.

●
România se poate salva doar prin agricultură!România se poate salva doar prin agricultură!

George
Petrovai

NNi se părea în celălalt
regim că am atins limitele ex-
treme ale suferinţei umane,
nu atât din cauza lipsurilor
materiale de neînchipuit pe
care le-am îndurat aproape 
toţi (excepţie făceau
nomenclaturiştii şi învârtiţii cu
rol de trepăduşi ai regimului),
cât mai ales din pricina
prigoanei sistematice la care
ne-a fost supus spiritul, prin
închiderea lui în cuşca
strâmtă a dogmelor partidului
atotputernic.

Tot atunci vedeam cu
jalea-n suflete cum vlaga ţării
este înghiţită de Molohul
nesăţios al unei industrii con-
stant neproductivă şi cum
produsele unei agriculturi tot
mai ruginită şi mai
delăsătoare iau calea
străinătăţii, pentru ca din
sumele încasate să se poată
administra noi guri de oxigen
numeroşilor muribunzi ai
economiei naţionale.

Da, dar măcar pe-
atunci România avea indus-
tria şi agricultura ei, aşa
obosite şi fără chef cum
apăreau în realitate, adică
neplanificate ori trucate în ter-
feloagele partidului.

Şi mai avea mândria
de-a produce mai mult decât
consuma (tocmai de aceea
grosul românilor era silit să
consume atât de puţin!),

după cum avea ambiţia –
alimentată cu restricţii inu-
mane şi lozinci groteşti – de
a-şi plăti datoriile externe
până la ultima para. Obiectiv
pe care, cu atâtea şi atâtea
jertfe, şi l-a atins, ba chiar l-a
depăşit, precum depăşite
(sic!) erau toate planurile şi
angajamentele fostului partid-
stat.

Căci Decembriada a
găsit România nu doar cu
toate datoriile externe achi-
tate,  ci şi cu creanţe de mil-
iarde dolari…

Ceea ce, desigur, nu
se întâmplă azi. Căci după 24
de ani de democraţie
originală, ceea ce înseamnă
o suită de impardonabile gafe
şi eşecuri, românii s-au trezit
cu întreaga economie pe bu-
tuci şi cu o datorie externă de
peste 100 miliarde euro!

Aşa că prezentul fiind
dramatic şi viitorul mai mult
decât îngrijorător, zâmbetul a
dispărut pentru o perioadă de
timp nedeterminată de pe
feţele majorităţii românilor, cu
certitudine în mai mică
măsură la milioanele de
români plecaţi să trudească
în străinătate, comparativ cu
tristeţea din ochi şi apatia din
sufletele celor rămaşi acasă.

Evident, zâmbetele
trufaşe continuă să apară pe
feţele respingătoare ale cio-
coilor, pentru a le oglindi
prostia nemărginită, iar zâm-
betele false continuă să se
lăbărţeze pe feţele hâite ale

politicienilor, pentru a le ilus-
tra găunoşenia. Dar aceştia
nu mai fac parte din rândul
românilor…

Cu toate că agricul-
tura românească a ajuns într-
o stare vrednică de plâns (80
la sută din alimentele de pe
mesele românilor sunt
cumpărate pe bani grei de la
străinii de mai aproape şi de
mai departe, în timp ce mil-
ioanele noastre de hectare –
pământ bun de uns pe pîine!
– sunt lăsate în paragină), tot
ea este aceea care poate să-
i salveze pe români. Din
următoarele două motive:

1)Orice guvern re-
sponsabil caută să identifice
avantajele absolute şi relative
ale ţării sale, căci numai prin
exploatarea lor eficientă ţara
are şansa de-a câştiga şi
păstra segmente semnifica-
tive pe piaţa internaţională.
Lucrul acesta devine de-a
dreptul imperativ pentru un
stat ca România, care – iată
– face parte dintr-o uniune
politico-economică, unde
specializarea este condiţia
sine-qua-non a supravieţuirii.

Ori toate avantajele
absolute cu care Creatorul a
înzestrat România (relieful,
clima, calitatea solului, reţea-
ua hidrografică, aşezarea
geografică etc.), precum şi
cele relative (tradiţiile, forţa
de muncă) înclină cu autori-
tate înspre agricultură.

Cum nici unul din gu-
vernele noastre postdecem-

briste (şi au fost destule) n-a
acordat importanţa cuvenită
acestei chestiuni vitale, con-
cluzia se impune de la sine:
Românii o duc din ce în ce
mai rău întrucât toate guver-
nele lor postdecembriste s-au
dovedit iresponsabile până la
jaful generalizat şi ineficiente
până la dezastrul total!

2)Deşi galantarele
supermagazinelor gem de
produse aduse din cele mai
îndepărtate colţuri ale lumii
(prune din Chile, usturoi din
China, cartofi din Egipt etc.),
produse atrăgător ambalate
şi lipsite de gust, şi deşi
comercianţii stimulează în
continuare consumul deja
ridicat la cotele risipei, totuşi,
nu-i greu de întrevăzut că în
curând omenirea se va con-
frunta cu o gravă criză
alimentară, chiar la ali-
mentele care în momentul de
faţă (mezelurile, de pildă)
sunt într-atât de îndopate cu
e-uri, încât pe bună dreptate
ele sunt evitate de consuma-
torii cu niscaiva cunoştinţe de
igienă alimentară.

Căci marile bazine
agricole ale lumii (cel nord-
american de-a lungul fluviului
Mississippi sau cel chinez
dintre fluviile Huanhe şi
Iantzî) se confruntă cu prob-
leme care pun sub semnul
întrebării însăşi posibilitatea
utilizării lor peste câţiva ani:
transformarea cernoziomului
în praf din prici-
na nenumăratelor şi

minuţioaselor lucrări agricole
de fertilizare a solului (praf
care apoi este împrăştiat de
vânt), respectiv lăsarea strat-
ului de apă freatică la
adâncimi tot mai mari (sute
de metri în China), fapt care
face ca irigarea să fie practic
imposibilă.

Se subînţelege că în
aceste condiţii toate ţările vor
căuta ca prin utilizarea tuturor
suprafeţelor agricole de care
dispun (chiar şi a acelora
considerate nerentabile), să
asigure hrana de bază pentru
cetăţenii lor. Pentru că o ştie
oricine: O ţară este bine
cârmuită atunci când ali-
mentele pot fi procurate de
tot omul la preţuri accept-
abile.

Iar România este una
din puţinele ţări ale Europei şi
lumii, extrem de favorizată de
Dumnezeu la acest capitol.

Cum tot rău-i spre
bine, ceea ce la un moment
dat constituie un redutabil
dezavantaj (ca de pildă
gradul redus al chimizării, re-
spectiv lăsarea terenului în
paragină – „ca să se
odihnească”, spun ţăranii),
printr-o politică agrară şi
alimentară înţeleaptă poate fi
convertit într-un important
avantaj, astfel încât România
să devină cel mai important
furnizor de alimente ecolog-
ice din Uniunea Europeană!

●
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Ghimpele Națiunii

Când despăgubirea este mai profitabilă decât Când despăgubirea este mai profitabilă decât 
exploatarea sau de ce nu trebuie să plece manifestanţii din pieţe!exploatarea sau de ce nu trebuie să plece manifestanţii din pieţe!

Cezar 
A. Mihalache

CCu mult înainte ca
firma canadiană să anunţe
măcar intenţia declanşării
unui proces împotriva Stat-
ului Român, înainte ca soci-
etatea să estimeze valoarea
despăgubirilor pe care le
vrea în cazul unei eventuale
stopări a exploatării sub
brandul frunzei de arţar,
înainte ca justiţia să de-a
curs unei asemenea cereri,
Victor Pepelea-Ponta a ieşit
la rampă să ne dea
cutremurătoarele sale veşti.
Dacă punem zăbală la gura
companiei Gold Corpora-
tion, va trebui să achităm
despăgubiri de peste două
miliarde de dolari (în fine,
mai întâi a fost un cert „de
peste...”, apoi s-a repliat cu
o estimare de „până în două
milarde”!). Iar în faţa cuvin-
telor atât de inconştient
aruncate (sau nu?!), fireşte
că şi reprezentanții societății
au plusat, câteva zile mai
târziu, avertizând prin presa
canadiană că „în situaţia în
care proiectul de lege
privind exploatarea minieră
de la Roşia Montană va fi
respins de Parlament”, vor
apela la justiţie şi vor solicita
despăgubiri de... patru mil-
iarde de dolari.

Şi trebue să fim
atenţi la nuanţe, canadienii
avertizându-ne indirect, nu
numai să nu punem
oprelişte proiectului, ci, prin
referirea clară „în cazul în
care proiectul de lege va fi
respins” (nu exploatarea în
sine!), ne dau de înţeles că
nu vor accepta nici măcar o
altă reformulare, printr-o
altă iniţiativă legislativă ori o
hotărâre de guvern, a ac-
tualelor prevederi. Evident,
pentru a nu-şi pierde
facilităţile de colonialişti, in-
clusiv dreptul de a face ex-
propieri după bunul plac!

Aşadar, toate părţile,
cozile de topor şi investitorii
în sine, vorbesc de plata
unor despăgubiri de două
sau chiar patru miliarde de
dolari! Or, suntem în faţa
unei prime dovezi că, de
fapt, totul este o cacealma
menită a stoarce bani, prin
orice mijloace, preferabil ca
despăgubiri şi nu prin de-
mararea exploatării în sine!
Căci, nu cu mult timp în
urmă, Gold Corporation
evalua beneficiile întregului
proiect de la Roşia Montana
la un maxim de 7,5 miliarde
dolari! Iar dacă privim suma
cerută astăzi ca posibilă
despăgubire, este evident
că pentru companie era, din
start, mai rentabil să ceară

despăgubiri decât să
muncească! În plus, lu-
crurile au fost atent
pregătite în sensul plusării
spre o cerere masivă de
despăgubi de câteva luni
bune. Mai exact, din clipa în
care şi-a revizuit valoarea

beneficiilor, de la cele 7,5
miliarde dolari, la uriaşa
sumă de 30 de miliarde
dolari!

Pentru orice analist,
acesta era un semnal clar
că se pregătesc cărţile pen-
tru o mare excrocare a Stat-
ului Român (cu sprijinul
funcționarilor guvernamen-
tali!). Şi asta întrucât, re-
vizuirea beneficiilor posibile,
de la cele 7,5 miliarde
iniţiale la 30 de miliarde
dolari (!), a fost făcută, deloc
întâmplător, chiar anul tre-
cut, la câteva zile după ce
guvernul Ponta a ajuns la
putere! Şi ar fi timpul ca
DNA să se implice; în primul
rând pentru a cere opinia
unor experţi evaluatori
independenţi despre val-
oarea resursele la o cotă
maximă, dar şi pentru a
vedea cum se întâmplă că
societatea canadiană a
primit, înainte de a avea
măcar un aviz, licenţa de
exploatare (nu de explorare-
prospectare). Procurorii ar
trebui să se aplece şi
asupra felului în care, într-
un Monitor Oficial din anul
2000, au fost „încurcate”
nişte litere în aşa fel încât
explorarea (prospectarea)
să devină EXPLOATARE,
pentru ca la momentul
potrivit, această „eroare” de
scriere să poată fi
speculată. Căci, pe acest
drept de „exploatare” se va
baza compania pentru a-şi
cere despăgubirile...

Şi mai şi alte dovezi
că suntem în faţa undei
„cedări” de faţadă din partea
guvernanţilor şi a clasei
politice. Că, de fapt, strada
este folosită pentru a se
strecura procedura de anu-
lare a proiectului doar pen-
tru a se ajunge la plata unor

despăgubiri uriaşe.
Înainte de toate,

este vorba de poziţia lui Crin
Antonescu împotriva proiec-
tului de lege... Este
suspectă, dacă nu citim
printre rânduri că, de fapt, el
s-a pronunţat împotriva

promovări proiectului prin
parlament, nu a exploatări
în sine, măcar pentru faptul
că soţia acestuia, europar-
lamentarul Adina Văleanu a
construit de ani buni un
adevărat centru de lobby în
favoarea exploatării de la
Roşia Montana în cadrul
Parlamentului European.
Apoi, ar fi trebuit să ne
atragă atenţia „duplicitatea ”
lui Victor Pepelea-Ponta.
Faptul că a promovat
proiectul, ca premier, dar a
anunţat ca îl va respinge
ca... parlamentar. Pe lângă
faptul că şi-a mai zdrelit într-
o bună măsură imaginea de
Pilat din Pont(a), prin
această dublă personalitate
executiv-politică, el a încer-
cat să împingă totul în
sarcina parlamentului. Dar
nu neapărat pentru a-l pune
într-o poziţie critică pe şeful
Senatului, ci poate pentru a
se asigura tocmai de resp-
ingere poiectului pentru a
putea arvuni, din calitatea
sa de coadă de topor, la
imensa sumă de
despăgubire.

Pe de altă parte, nu
trebuie să uităm că, forul
care se pronunţă acum prin
vot pentru respingerea
proiectului de lege, Senatul,
are de fapt cea, mică re-
sponsabilitate în adopta-
rea sau respingerea
parlamentară a legii, votul
final pe această 
lege avându-l Camera
Deputaţilor. În fapt, felul în
care Antonescu a bătut în
„retragere” este menit a
dilua uriaşa presiune a
societăţii, primul lucru pe
care şi-l doresc acum
guvernanţii fiind este acela
de a elibera pieţele de
protestari. De aceea,
manifestanţii trebuie să fie

vigilenţi. Pentru că, de abia
acum, va începe adevăratul
proces de intoxicare şi ma-
nipulare. Fie se va merge
pe anularea proiectului şi
plata unor despăgubiri
uriașe, din care cozile de
topor să-şi tragă
„redevenţele” (poate chiar
prin casa de avocatură a lui
Dan Stevie Şova!), fie se va
încerca promovarea tacită a
legii. Şi este cât se poate de
posibil ca, într-un cadru mai
larg de intoxicare-manipu-
lare, să se facă valuri uriaşe
pe votul senatorilor, după
care „urma” legii se va
pierde în drumul şi, mai
ales, în cadrul Camerei
deputaţilor. Iar dacă soci-
etatea civilă nu va mai auzi
nimic despre această lege
după respingerea ei de
către senat, asta nu va va
însemna că ţara a scăpat de
ea. Se va lăsa însă această
impresie, în timp ce
deputaţii vor tergiversa
aducerea legii la vot. Până
în clipa în care românii vor
crede că, într-adevăr, nu
mai există pe răboj. Iar
următoarele 60 de zile, nu
după ce senatul va fi
respins legea, ci după ce
proiectul legislativ ajunge în
Camera deputaţilor sunt im-
portante. Căci, în spatele
unor perdele de fum, care
să facă pierdută urma legii,
s-ar putea să ne trezim cu o
adoptare tacită!

Şi să nu ne
aşteptăm că la acel mo-
ment, şi într-o asemenea
evoluţie a lucrurilor, piaţa să
mai reacţioneze ca acum!
Pentru că, odată stinsă, prin
falsul sentiment de
siguranţă dat de poziţia lui
Antonescu şi votul senatu-
lui, flacăra de acum a
manifestanţilor va fi mult
mai greu de reaprins. La
acel moment s-ar putea ca
oamenii să aibă alte motive,
mult grave, pentru a
protesta, precum costul fac-
turilor, iar, mecanismul de
intoxicare care a fost deja
pus în funcţiune prin 
Victor Pepela-Ponta şi
ameninţările sale privind
uriaşele despăgubiri să-şi fi
atins scopul. Iar oamenii ar
putea fi atât de îngroziţi la
acel moment de factura de
tip Bechtel-FMI încât vor ac-
cepta cu braţele deschise
„scăparea” deputaţilor de a
fi lăsat legea să fie adoptată
prin aprobare tacită.

Care ar fi soluţia?
Manifestanţii trebuie să
ceară guvernanţilor nu
numai să retragă proiectul
RM din parlament (înainte
ca senatul să-şi termine
votul, adică înainte ca legea
să plece spre Camera

deputaţilor şi să declanşe-
ze practic mecanismul
aprobării tacite), ci să
anunţe oficial declanşarea
procedurilor amiabile, inclu-
siv prin stabilirea valorii
reale a compensaţiilor, pen-
tru anularea proeictului pe
bază de cianuri. Vor exista
despăgubiri, dar acestea nu
pot avea un cumul prea
mare pentru că investitorii
canadieni şi-au asumat în
fond un risc în clipa în care
au început să facă anumite
cheltuieli deşi nu veau nici
măcar un aviz! Ei s-au bazat
pe o strategie de lobby ori
este timpul să-şi asume şi
pierderile specifice unui in-
vestitor care riscă înainte de
a avea toate avizele nece-
sare afacerii sale.
Bunăoară, de ce trebuie să-
i despăgubim noi pe canadi-
enii pentru uriaşele sume pe
care le-au băgat în publici-
tate din media? Asta ar
însemna ca noi, cetăţenii să
achităm facturile pentru
banii pe care anumite ziare
şi televiziuni i-au supt de la
ţâța cu cianuri, nu?! Inclusiv
pentru acele ziare care chiar
şi acum, apropiate fiind de
interesele canadienilor ori
finanţate prin publiictate de
către Gold Corporation, în-
vârt de zor la flaşneta
manipulării, titrând previz-
iuni apocaliptice, precum
aruncarea ţării în haos eco-
nomic în cazul stopării
proiectului, şi care pun
acţiunilor pieţei eticheta de
„terorism eco”!

P.S.:

Localnicilor din
Roşia Montană care plâng
de dorul mineritului ar trebui
să le explicăm, cu mult
calm, că este în interesul lor
ca fii lor să nu mai aibă o
viaţă grea de miner când ar
putea trăi din „exploatarea”
frumuseţilor munţilor. Iar o
investiţie în turism ar putea
aduce mult mai multe ben-
eficii, de la propria sănătate,
la nivelul de instruire, locuri
de muncă şi salarii mai mari
decât cele pe care le-ar
primi ca mineri...
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