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„Am cunoscut pe cineva care

vedea materia, cineva m-a

cunoscut pe mine care vedeam

cuvintele.”

- Nichita Stănescu
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Cezar Adonis

Mihalache

CCe „întâmplare” ar fi
ca, în 2018, să ni se ridice
vizele pentru SUA, nu?!
Măcar atât să consemnăm
și noi… Nu ar fi nici o cele-
brare, nici un elogiu  adus
înaintașilor noștri, dar ne-
am putea mândri că am
făcut și noi ceva. Sau, mai
bine spus, „am căpătat
ceva”. Pentru că în Anul
Centenarului pare că singuri
nu o să punctăm nimic.
Poate câteva jerbe și un tri-
color, așa mai mic, să nu
trecem „în sfera
manifestărilor naționaliste”,
nu?! Și desigur, cu fanfare
intonând marșuri eroice în
surdină să nu lezăm
sensibilitățile minorităților!

Ce minune, chiar
dacă nereprezentativă la di-
mensiunea astrală a Cente-
narului, ar fi să primim
„vizele”?! Să ne lăudăm că
am „înfăptuit” ceva la
sorocul a 100 de ani! Nu ne-
am reîntregit țara, nu am
onorat monumentele lăsate
de cei ce au făcut Marea
Unire, nu am renovat nici
măcar casele unde s-au
născut cei ce ne-au născut
pe noi, mai apoi, la dimensi-
unea măreției Neamului
Românesc. Nu am înlăturat
nici falsurile de pe monu-
mentele acaparate de
iredentiști, nu am repus în
paginile manualelor nici Is-
toria, nici Limba Română,
ba, și pe cea din urmă am
lăsat-o ciuruită în curicula
impusă de minister, chiar pe
textele fundamentale ale
frumuseții limbii noastre (în
curând o să ajungă străinii
înscriși la cursurile de Limba
Română să studieze mai
mulți „clasici”!). Nu am făcut
nimic! Dar poate și pentru
că nu am făcut nimic, o să
primim și noi „vizele”. (Am
putea plusa cu „Schengen”-
ul, dar în ăla oricum nu mai
crede nimeni, așa că nu mai
e folosit pe post de
momeală națională!).

Evident, nu se va în-
tâmpla nici măcar asta! In-
diferent de întreg arsenalul
pe care îl vom cumpăra de
la americani! Să fim fericiți
dacă, în schimbul achizițiilor
făcute, într-un an-doi se va
mai discuta cu noi pe mar-
ginea acestui subiect. De-
spre vize ca posibilitate

fluturată ori de câte ori tre-
buie să ni se mai bage pe
gât câte o cheltuială. De
fapt, așa ar trebui tradus
mesajul ministrului nostru
de externe că „într-un an-doi
se vor ridica vizele”! Într-un
an doi poate… vom mai dis-
cuta…

Oricum, din partea
Ministerului Externe, ca mo-
mente de celebrare în Anul
Centenarului, nu așteptăm
astfel de mesaje! Nu ne
interesează nici felul „per-
sonal” de a aduce omagii
pentru victimele, „lărgite” ca
bază de recunoaștere!, ale
holocaustului la normă. Nu
ne emoționează nici impli-
carea aceluiași minister în
crearea unui departament
de comunicare pentru com-
baterea știrilor false. Ar fi
mai util să știm ce va face
Ministerul de Externe în
sensul promovării în lume a
semnificației Centenarului
2018. Sau, din nou, lucrurile
vor fi lăsate pe seama
asociațiilor de români de
afară?!

Suntem în pragul
unui Centenar irepetabil și
nu doar că nu avem lecțiile
făcute, dar nici măcar nu se
mai mimează intenția de a
se încropi ceva. Ar fi trebuit
ca la acest moment să
avem, pentru fiecare zi a Ju-
bileului!, un desfășurător
măcar pe sfertul măreției
înaintașilor. Dar nu! Avem o
propagandă amenințătoare
în care ni se spune să stăm
la locurile noastre. De la
stupizenia șefului Senatului
care ne avertizează „că un
conflict cu Rusia ar fi devas-
tator” (?!), așa că „trebuie să
găsim o soluție să
detensionăm situația” (!), la
jignirile și amenințările lui
Rogozin, sub formula acelui
„Așteptați răspuns,
nenorociților!” (la care Min-
isterul de Externe ne-a invi-
tat la calm, toleranță aia
care ne-a adus deja la plata
unor deconturi uriașe ce nu
ne aparțin), la mesajele
iredentismului maghiar care,
nu doar că nu va sărbători
Centenarul nostru, dar ne
avertizează că va celebra
prin acțiuni concrete cei
„1000 de ani în Transilva-
nia”, și ne vor face o ramă
de ferpar „aniversar” pentru
„cei 100 în România” (de
care au avut parte!, dixit
Kelemen Hunor). Acesta
este prețul pe care îl plătim

pentru nepăsarea de care
dăm dovadă în fața
acțiunilor evidente de de-
structurare a Armatei,
Poliției, Jandarmeriei.

Ce ar fi fost dacă, de
exemplu, polonezii ar fi fost
acum în pragul unui aseme-
nea moment? Cum ar fi
sunat replica usturătoare
dată peste botul unchiului
Sam cum că nu se lasă
fraieriți în achiziționarea
tehnicii militare, precum
românii? Dar, mai ales, cum
ar fi explodat propaganda
maghiară dacă ar fi avut
ceva atât de măreț de cele-
brat?

Noi pregătim Cente-
narul așteptând… Nici
măcar așteptând să-l
pregătească alții, ci
așteptând să treacă o dată
și „momentul” ăsta.

Și da!, vom con-
semna în Anul Centenarului
momente festive cu răsunet
european! Nenumărate zile
de plângăciune
holocaustică, evreiască,
țigănească și cine știe ce
seminții s-or mai cuibări la
sânul acestui gheșeft, ne
pregătim cu zilele date
maghiarimii să-și celebreze
ororile săvârșite pe
pământurile noastre, și nu
există lună în calendarul
suferinței noastre în care
veneticii să nu-și fi strecurat
otrava, că ne le vor trebui un
veac generațiile următoare
pentru a demonta ce noi am
oficializat…

Poate că în 2018
vom avea și noi o zi a
noastră… Ni se va permite
undeva, într-un colț de sală,
cu un tricolor cât mai ascuns
privirilor și un acord de imn
rupt dintr-un difuzor spart,
să celebrăm 1 Decembrie
1918. Înăuntrul unei săli,
străjuită la intrare de ferpar-
ele veneticilor, care încep a
se număra, ca seminții, mai
mulți decât au fost cei ce au
încercat să ne strivească în
milenii de existență…

●

Paradoxul Paradoxul 
băsescian…băsescian…

George

Petrovai

TTraian Băsescu va
rămâne în istoria României
postdecembriste prin meciul
nul făcut cu sistemul mafiot
în cele două mandate
prezidențiale și, îndeosebi,
prin cele două memorabile

spuse: „Iarna nu-i ca vara” și
„Legile sunt făcute de hoți
pentru hoți”.

Treaba cu hoții stă
cam așa: Vasăzică, tu,
președintele României, știai
că legile sunt hoțești și că fa-
talmente vor pune umărul la
ruina țării tale, dar cu toate
astea (fie din dezgustătoare
prudență, fie din detestabile
motive de ordin clientelar) le-
ai promulgat, în acest chip
devenind parte nedemn-
activă din vastul și aproape
indestructibilul proces de de-
mantelare națională, pentru
ca la urmă, adică după le-
galizarea tâlhăriei, să te speli
pe mâini cu ajutorul unor
ziceri de două parale.

Și iată rizibilul para-
dox băsescian, unul din
nenumăratele paradoxuri
postdecembriste: În calitate
de președinte, direct sau in-
direct contribui la încura-
jarea, generalizarea și
consolidarea corupției, dar în
calitate de senator al unei
minuscule formațiuni politice,
faci mare caz pe la unele
posturi de tembelizare în
masă cu eforturile depuse
întru asanarea deciziilor
luate de cârmuirea vremel-
nico-netrebnică!

Păi, nea Traiane, pe
aceste meleaguri binecuvân-
tate de Dumnezeu și terfelite
de aleși ca alde matale, se
știe foarte bine că năravurile
fanariote (minciuna, necin-
stea, lingușeala, ipocrizia
etc.) au devenit în scurt timp
obișnuințe și că obișnuințele
sunt ridicate de aleșii
postdecembriști la rangul de
legi. Așa că, ce mai tura-
vura, toată pălăvrăgeala cu

opoziția făcută tăvălugului
pesedisto-aldist este, ca să
mă exprim elegant, o
desăvârșită aflare în treabă.
Ceva de genul următor:
Cetățenii naivi să nu spună
că n-am făcut nimic în timpul
mandatului, iar la viitoarea
escrocherie democratică să
nu ne mai dea voturile, deși
cam toată lumea de la noi

știe prea bine că opoziția
centrală și în teritoriu n-a
fost, nu este și nu va fi
băgată în seamă de majori-
tatea conjuncturală, motiv
pentru care românii rămași
în țară s-au specializat în
bătuta pe loc.

Da, căci penalul
binom  Dragnea-Tăriceanu,
dimpreună cu sculele sale
centrale și teritoriale, nu
numai că-i dă cu tifla
opoziției și sistematic
ofensează onestitatea din
această țară mult încercată,
dar ține cu tot dinadinsul ca,
împotriva logicii elementare,
să-și implementeze „la
virgulă” aberantul program
de guvernare, cu pensii spe-
ciale ce depășesc lefurile
neobrăzate (circa 100 000
de alde ăștia încasează
lunar mai mult ca cinci mil-
ioane de amărâți, cu și fără
școli înalte), cu generali,
magistrați și alți favorizați ai
regimului, cărora li se
creează șansa să se pen-
sioneze sub 50 de ani pentru
a putea fi de îndată
reangajați, astfel cumulând
pensia nesimțită cu leafa
necuvenită (ce mai, jaf la
drumul mare!), cu pensii
pentru grefieri de peste 12
000 lei și pentru chirurgi șefi
de doar 1700 lei (atunci câte
zeci de mii încasează un fost
magistrat superior?!) și cu un
mizilic de 1000 lei pentru fos-
tul deținut politic, torționarul
acestuia fiind răsplătit de
statul nostru ticăloșit cu o
pensie ce trece binișor de
5000 lei!

●
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Limba română virtualăLimba română virtuală

Ion

Coja

DDeseori am avut acest
sentiment, că dincolo de limba
română reală, cea vorbită de
tot românul şi descrisă cu
minuţie de grămătici, mai
există o limbă română virtuală,
deosebită de limba română
ideală. Limba română ideală
cuprinde acele enunţuri şi texte
care respectă întocmai regulile
limbii române, atât pe cele de
funcţionare, cât şi regulile de
frumuseţe, le-aş numi, deşi
sunt greu de formulat normele
care stabilesc apartenenţa 
la o „exprimare frumoasă”,
expresivă, indiferent de stilul
abordat. Chiar şi stilul adminis-
trativ sau juridic poate produce
plăcere „degustătorului” de
texte, de sintagme şi enunţuri.
Ca să nu mai vorbesc de stilul
ştiinţific. Pentru stilul ştiinţific
generator de texte lingvistice
aş propune ca model de ex-
presivitate însăşi Expresivi-
tatea limbii române a lui
D.Caracostea. Poate şi Limba
română a lui Sextil Puşcariu.
Dar limba română virtuală este
altceva.

Când vorbesc de o
limbă virtuală am în vedere
faptul că în fiecare limbă pot fi
identificate două tipuri de „reg-
uli”, de fenomene: unele aflate
în expansiune, altele în
pierdere de teren. Ele se
adaugă acelor fenomene care
nu dau semne că ar fi afectate
de asemenea tendinţe, că ar
nutri „intenţii” într-un sens sau
altul. Sunt componentele care
dau stabilitate limbii, în sensul
că într-o perioadă relativ
concludentă nu prezintă nici un
fel de variaţie în ceea ce
priveşte ponderea lor în econo-
mia limbii, în structurile aces-
teia, frecvenţa cu care sunt
folosite etc… Le lăsăm de-o
parte pe acestea şi ne vom
referi numai la primele două
categorii. Le putem numi, cum
deja s-a făcut, tendinţe: una
este tendinţa de restrângere şi
chiar dispariţie, cealaltă este
tendinţa de a se impune, de a-
şi lărgi aria, frecvenţa etc.
Cauzalitatea în materie de lim-
baj este interesată să identifice
factorii care determină apariţia
acestor tendinţe. Dar cu
acelaşi interes ar trebui să
cercetăm şi factorii care
împiedică aceste tendinţe să
fie duse până la capăt. Să se
împlinească… Factorul care
acţionează cel mai mult 
în acest sens este
apariţia/existenţa limbii literare
şi, o dată cu ea, a unor instituţii
care acţionează, uneori pro-
gramat, pentru conservarea
limbii in statu quo nunc est.
Apariţia scrisului a fost, pe
lângă altele, şi un factor care a
tulburat evoluţia naturală a lim-
bilor. Înţeleg prin evoluţie
naturală acea evoluţie prin
care ar urma să se finalizeze
tendinţele existente într-un sis-
tem lingvistic. Nici o limbă nu
este un sistem total închis şi
încheiat. Împlinit! Ci fiecare
limbă este pe cale să… Pe
cale să-şi impună dezvoltarea

şi finalizarea unor tendinţe de
lărgire sau restrângere a unor
modele, a unor reguli.

Cam toate regulile lim-
bii se bazează pe sau propun
organizarea materialului
lingvistic în clase. Clasele între
ele contractează relaţii de
compatibilitate, respectiv in-
compatibilitate, a căror 
aplicare guvernează alcătuirea
enunţurilor, a sintagmelor. Ma-
joritatea elementelor limbii
rezultă din segmentarea
enunţurilor în entităţi (unităţi),
segmentele rezultate fiind vali-
date de posibilitatea de a fi in-
troduse în clase. Un număr
oarecare de situaţii, când e să
operăm o segmentare sau o
clasare, nasc însă discuţii (la
nivelul grămăticilor) şi incertitu-
dini, ezitări, la nivelul vorbito-
rilor. Această fatalitate dă
fiecărui sistem lingvistic insta-
bilitate în măsura în care se
vor găsi vorbitorii capabili să
simtă aceste inadvertenţe. De
cele mai multe ori aceşti vor-
bitori activi vor proceda prin ex-
tinderea ariei de cuprindere a
unei clase, a unei reguli, sau
prin descoperirea unui temei
(nou) pentru a opera o seg-
mentare inedită.

Aceste operaţiuni,
deşi aceleaşi în toate limbile,
duc la rezultate diferite în limbi
diferite. Mai exact spus, limbile
diferă între ele tocmai pentru
că ajung la rezultate diferite în
„opera” lor de segmentare (a
enunţurilor, a planului sintag-
matic al rostirii) şi de clasificare
a segmentelor astfel dobân-
dite, clasele rezultate având o
existenţă pur mentală, psihică,
în interiorul codului, în planul
paradigmatic, al competenţei.
Iar aceste rezultate dovedesc,
fiecare în parte, deopotrivă (1)
un anumit grad de adecvare la
realitate şi (2) o anumită inge-
niozitate, variabilă de la un caz
la altul. Sentimentul este că
propunând o regulă sau alta, o
limbă este mai inspirată, mai
interesantă în anumite mo-
mente ale ei decât în altele. Ca
orice – şi acesta este termenul
potrivit, creaţie omenească.
Nomothetul este mai mult sau
mai puţin inspirat. Dar tot-
deauna este vorba de
inspiraţie, de creativitate, de
geniu, indiferent ce limbă vom
lua în seamă.

Unele „idei” ale nomo-
thetului sunt duse până la
capăt, altele sunt abia schiţate.
Acestea din urmă sunt cele
care te fac să simţi că, pentru
fiecare limbă, există un aspect
virtual. O română virtuală, în
cazul nostru. Chipul acesteia
s-ar alege din însumarea unor
tendinţe pe care le consideri in-
teresante, că ar aduce un spor
de nobleţe şi acurateţe, de in-
geniozitate! Bunăoară tendinţa
limbii române de a distinge
între semnificaţii „concrete” şi
„abstracte” a fost dusă până în
vecinătatea instaurării unor
norme mai vizibile, mai bine
conştientizate de vorbitori.
Grămăticul are voie să viseze
la aceste norme, el primul să le
respecte, întristându-se când
semenii săi dau înapoi şi
neglijează semnele noilor

clase, nefiind capabili să le
identifice şi să le cultive. Nu
este uşor propriu zis să spui
cine este de vină că anumite
tendinţe, porniri inspirate, sunt
părăsite, abandonate. Per-
sonal înregistrez cu
amărăciune neglijenţa vorbito-
rilor şi a manualelor şcolare,
îndeosebi a manualelor
şcolare, faţă de tendinţa limbii
române de a distinge între un
plural „concret” – rapoarte,
vise, nivele, şi un plural „ab-
stract” – raporturi, visuri,
niveluri etc. Sper că această
tendinţă, moştenită din latină şi
sporită în română, nu va
dispărea, aşa cum, din păcate,
pare să se fi pierdut definitiv o
„şansă” extraordinară ivită, la
un moment dat, în sistemul
articulării.

După cum se ştie,
limba română literară, ca şi
multe alte limbi care cunosc ar-
ticolul, foloseşte articolul definit
mai ales cu două înţelesuri: (1)
pentru a numi o entitate
cunoscută, anumită: ceasul
arată ora cinci şi un sfert şi (2)
pentru a numi o clasă de
obiecte: ceasul este indispens-
abil în ziua de azi. La nivelul
limbii române populare a fost
însă identificat un articol definit
ante-pus, după modelul ro-
manic apusean: ăl, a, ăi, ăle,
descendent direct din latines-
cul ille: ăl cu paie, a bătrână, ăi
copii, ăle necazuri. Atestările
acestui articol sunt, cam toate,
numai cu valoarea (1),
„persoană cunoscută”. Cre-
dem că nu exagerăm dacă
vom identifica astfel o tendinţă
(sau, mai corect, o şansă) a
limbii române de a folosi arti-
colul definit prepus ăl, a, ăi, ăle
(cel, cea, cei, cele) pentru val-
oarea nominală mai concretă,
ăl prieten al meu, ceea ce i-ar fi
permis articolului definit post-
pus să rămână numai cu val-
oarea de „nume general”, al
clasei: prietenul la nevoie se
cunoaşte… Tendinţă care nu a
avut timp sau putere(?) să se
dezvolte şi să se impună. În
actualele condiţii în care
evoluează limba română nu
mai există nici o şansă ca
această tendinţă măcar să se
menţină, în aşteptarea unui
moment prielnic. Româna a
ratat astfel ocazia de a prop-
une, probabil, cea mai
interesantă distincţie
morfologică nominală. Cea mai
„intelectuală”! Dar nimic nu ne
împiedică să recuperăm
această pierdere prin ideea de
limbă română virtuală. Este o
limbă românească care „n-a
fost să fie”! Utilizăm astfel o ex-
presie fără echivalent (uşor de
găsit) în alte limbi, expresie în
care unii exegeţi interbelici ai
fenomenului românesc au
văzut rezumatul cel mai suc-
cint al destinului românesc…
De multe, de prea multe ori n-
a fost să fie în viaţa şi istoria
neamului nostru. Ceea ce ne-
ar îngădui să vorbim, să visăm
şi la o istorie virtuală a
românilor!

Cu siguranţă putem
vorbi despre un suflet virtual,
un suflet etnic virtual, al
românilor şi al oricărui alt

neam. Subiectul acesta este
unul dintre cele mai
„neştiinţifice”… Îl numesc aşa
deoarece nu poate fi cercetat
cu vreunul dintre procedeele
metodei ştiinţifice!

Limba virtuală este o
limbă în care corectitudinea nu
este prima grijă a grămăticului,
a profesorului. LRV nu admite
variante libere ca chibrite-chib-
rituri, ci va distinge net şi con-
secvent între cele două forme:
vise – visuri, rapoarte – rapor-
turi, preocupându-se să
impună ca regulă această
„găselniţă” atât de ingenioasă
a nomothetului, întărind astfel
tendinţa limbii române de a
crea un sistem întreg de
semne pentru distincţia ab-
stract – concret. Este foarte
drept că neglijenţa cu care unii
vorbitori încurcă vise cu visuri
sau nivele cu niveluri, mai ales
când vorbesc cu grija de a nu
greşi, pune în pericol reuşita
acestui proiect al nomothetului
român.

Deunăzi însă am avut
o confirmare amuzantă a forţei
cu care se impune totuşi acest
inspirat model: pe stradă, o
cuconiţă foarte dichisită vorbea
la telefonul mobil. Probabil că
nu ştia că are pe cineva la
câţiva paşi în urmă. Am auzit-o
lamentându-se: „Mă grăbesc,
dragă, să ajung acasă. Am pe
cap o mulţime de căcaturi!…”
Cu scuzele de rigoare şi am-
intindu-ne că discutăm despre
cuvinte, iar nu despre planul
referenţial (obiecte), voi con-
tinua comentariul meu: spre
deosebire de pluralul masculin,
care, pe lângă sensul propriu,
mai poate avea şi un sens fig-
urat, „oameni de proastă cali-
tate”: nişte căcaţi!, pluralul
neutru, în -uri, cel consemnat
mai sus, impune semnificaţiei
un caracter abstract indu-
bitabil: „griji şi probleme
mărunte şi sâcâitoare”… (Vezi
şi perechea sinonimă rahaţi-ra-
haturi.) Dacă la acest nivel
socio-cultural se face atât de
corect deosebirea între pluralul
în -i şi pluralul în -uri, atunci
partida este câştigată,
înseamnă că această subtili-
tate a limbii române a căpătat
drept de cetate. (Parcă aşa se
zice…). La fel, LRV va distinge
sistematic şi ostentativ(sic!)
între (1) datorită şi datorată,
adeverit şi adevărat, (2)
pomenire şi pomeneală,
aburire şi abureală, îndoire şi
îndoială, ba chiar între (3) sunt
şi îs sau mi-s, între este şi e
sau îi, între vocativele băiete,
băiatule, băiatu etc., stabilind
nuanţe semantice diferite şi
constante pentru fiecare dintre
formele concurente.
Perechea român – românesc
ne va fi de ajutor în discuţia
noastră, destul de riscantă, de-
spre conceptul de limbă
virtuală. Nu este uşor să
justificăm de ce spunem liter-
atura română, dar poezia
românească, sau guvernul
român, dar sportul românesc
etc. Ne este greu de stabilit
regula după care alegem să
folosim vechiul sufix -esc, atât
de român…esc! Dificultatea
vine, probabil, din aceea că

regula respectivă, de distribuţie
a acestui sufix, încă nu există,
ci este abia pe cale să se insti-
tuie. Aşa cum mijeşte şi cum o
„simt” eu, ar urma să
deosebească ceea ce este mai
mult de ordin exterior (fără –
esc) de ceea ce priveşte pro-
funzimea domeniului. Poate şi
pentru că derivatul cu sufixul -
esc este totdeauna un adjectiv
– românesc, rusesc,
franţuzesc, englezesc etc., în
vreme ce cuvîntul de bază este
şi substantiv: român, rus,
franţuz etc.

De remarcat că
opoziţia pusă în discuţie nu
apare la toate etnonimele. La
olandez, japonez, finlandez
etc., de pildă. Motivul: sunt et-
nonime care denumesc
popoare cu care contactul nos-
tru a fost mai redus, ceea ce
nu ne-a permis să sesizăm, să
intuim dimensiunea profundă a
acelor popoare… Spunem
poporul japonez la fel cum
spunem poporul român. Dar
despre neam spunem că este
românesc! Sintagma neamul
japonezesc sună straniu,
nepotrivit, căci încalcă o regulă
a LRV… Este nereperabilă în
limba română. Şi asta dintr-un
motiv aparent extralingvistic:
vorbitorii limbii române nu se
simt aşa de buni cunoscători ai
fenomenului nipon încât să
facă distincţia de mare fineţe
dintre „cu şi fără -esc”, adică
între popor şi neam. În schimb
avem o mulţime de situaţii în
care limba română ne pune să
alegem între chinez şi
chinezesc… Între guvernul
chinez şi ceaiul sau zidul
chinezesc! Cf. lamentaţia tot
mai des auzită „când vom avea
şi noi la Bucureşti un guvern
românesc?!” Posibil joc de cu-
vinte intraductibil în cele mai
multe limbi: guvernul român nu
este totdeauna un guvern
românesc…

Românul, ca vorbitor
al unei limbi şi trăitor într-o
anumită lume, nu este deloc
echidistant faţă de lumea
referenţială. Adjectivele cu -esc
pun o distanţă mai mică între
români şi referenţii respectivi.
Noi spunem limba română, dar
Eminescu spunea limba
românească, căci era interesat
îndeosebi de „partea
netraductibilă” a graiului nos-
tru, de componenta sa neaoşă,
exclusiv românească. (Prin
sintagma exclusiv românească
am simţit că „comit” un
pleonasm, adjectivul exclusiv
nemaifiind necesar devreme
ce am folosit sufixul -esc…) Cu
ani în urmă am încercat să ţin
un curs special intitulat Ce este
românesc în limba română, în
ideea că nu tot ce
particularizează româna
participă organic la individu-
alizarea ei. Nu e întâmplător că
limba este română, dar graiul,
românesc.

●



4 Tichia de politician

Patologic, ei sînt mafia în sine!Patologic, ei sînt mafia în sine!

Maria Diana

Popescu

SSigur i s-a cerut
şefului serviciului secret
S.T.S. să iasă la pensie,
deşi el susţine că-i aparţine
cererea. Iohannis ar fi vrut
demult să scape de Marcel
Opriş, dar n-avea curajul să-
i arate uşa! Un băsist în
minus, cu o altă pensie de
nabab, din sistemul mafiot
de pensii! Un alt caz
Coldea, numărul unu în
fraudarea de alegeri şi ref-
erendumuri. Cu sau fără
Opriş, S.T.S. va fi acelaşi un
instrument în mîna
„străinului nostru, stăpînul
nostru”, care, pe lîngă
Opriş, a semnat şi decretul
de trecere în rezervă a
unuia dintre cei doi directori
adjuncţi ai S.T.S., generalul
maior Ioan Balaure. Viitorul
şef al S.T.S. va fi numit de
Consiliul Suprem de
Apărare a Ţării, la prop-
unerea lui Iohannis. Lui i se
pare normal să aibă la
degetul mic serviciile se-
crete şi puterea toată.

Încet, încet, slugoii
statului mafiot, care i-ar
putea băga la mititica pe
mulţi dintre abjecţii cu funcţii
înalte, sînt trecuţi în rezervă.
Se doreşte eliminarea liniei
întîi a mafioţilor din servici-
ile secrete, care au făcut din
România cîmpul lor tactic şi,
care îi au pe mulţi la mînă şi
sînt incomozi puterii de la
Bucureşti: Coldea, Opriş,
Balaure, urmînd ca şi cucu-
velei mov să i se pună foc în
cuib… pentru deparazitare.
Oricum nu mai poate dormi
liniştită bruneta focoasă de
la D.N.A., cu atîtea
mişmaşuri ascunse,
bolnavă de putere (boală ce
i-a cuprins pe toţi liderii
vremii), cu incomodul tub de
oxigen de la S.R.I. şi servicii
străine, cu ditamai paranoia
la vedere şi cu corupţia
curat-murdară în sîn! Înainte
se văita că e atacată de
Black Cube! Acum, declară
sus şi tare că „mafia
autohtonă atacă D.N.A.”,
însă, mafia în sine este, pa-
tologic şi ireversibil, Koveşi
şi complicii, iar fluieratul ei
băieţos este unul a pagubă!
Codruţa ne arată, făr pic de
ruşine, cît de uşor e să scu-
funzi o ţară în hîrdăul mafiei,
şi cum se poate mîndri ea
cu diversitatea: mafia lem-
nului, mafia procurorilor,
mafia bancherilor, mafia ex-
ecutorilor, mafia
retrocedărilor, mafia
autostrăzilor, mafia justiţiei,
mafia politică, mafia
culturală, mafia morţii, mafia
vaccinărilor, mafia
alimentară etcaetera. Trăim
într-o republică a procuror-
ilor! Ne mîndrim cu

maşinăria de scos pe bandă
mafioţi, procurori şi
j u d e c ă t o r i - m o n ş t r i ,
obedienţi, şantajabili sau
violenţi. Aşa-zisa luptă cu
corupţii şi corupţia e o
lozincă menită să protejeze
Mama Corupţiei de la vîrf, o
maşinaţiune sereisto-
judiciară, care a afectat
enorm siguranţa naţională.
Deputatul Pleşoianu avea
dreptatea cînd afirma că
Koveşi periclitează imag-
inea D.N.A. şi a Justiţiei din
România! Alţi doi deputaţi
au cerut supunerea lui
Koveşi la testul cu detec-
torul de minciuni!

Dacă ne referim la
mafia bancară, avem exem-
plul unui bancher autohton,
Ţiriac, care a făcut avere din
uriaşele dobînzi, comi-
sioane şi penalităţi fraudu-
loase, din executări silite,
toate stoarse de la românii
împrumutaţi la banca sa.
Ţiriac, face un pariu şi pune
la bătaie un avion de lux
unui politician care va fi în
stare să construiască trei
mii de săli de sport. O
iniţiativă mizerabilă! Electri-
ficarea satelor, a miilor de
gospodării care trăiesc în în-
tuneric, nişte case pentru
românii săraci, nişte şcoli,
spitale şi grădiniţe, nu ziceai
şi matale, vînătorule, să lu-
minezi şi să construieşti!
Cum să facă sport, la greu,
românul cu burta goală? Tot
printr-un pariu asemănător
cu Năstase, care a primit o
maşină de lux de la nabab,
s-au construit sute de săli
de sport, acum în paragină,
în satele unde doar bătrînii
mai stăteau în toiege pe la
porţi! Unde nu-i minte, e vai
de tocmeală! De fapt, Ţiriac
a recunoscut singur, la un
post Tv că e prost! Îşi per-
mite să fie sincer! De aia e
democraţie. Într-un interviu
televizat a afirmat pe şleau.
„Eu nu prea mă ocup de
banii mei, îmi dau seama că
sunt prost”. Întrebat de către
reporter ce crede despre
anumite infracţiuni,
bancherul (care a fraudat,
alături de ceilalţi bancheri-

cămătari, mii de români prin
dobînzi frauduloase şi comi-
sioane abuzive) declara că
nu s-ar da înapoi de la intro-
ducerea în lege a pedepsei
cu moartea. „Eu am benefi-
ciul că mă cheamă Ţiriac.
Faptul că mă cheamă Ţiriac
este un mare beneficiu.
Este un brand.” Cum să nu!
Un brand, se poate sus-
trage legii cu ajutorului
buzunarului. Dar pentru
deţinere sau consum de
droguri, ce propui domnule
bancher? Tot cu ajutorul
brandului şi al arginţilor a
scăpat de braţul legii ju-
niorul dumitale? Întrebam şi

eu aşa, pentru că, tot
românul ştie că Ion Ţiriac-ju-
nior a fost cercetat penal
pentru trafic şi consum de
droguri. Şi-a rămas ca în
tren. Da, în tenis, Ţiriac a
fost un brand, dar statutul
de bancher nu-l deosebeşte
cu nimic de penalii cămătari
aii băncilor străine care,
sprijiniţi de to’arşu Isărescu,
au abuzat şi fraudat mil-
ioane de români. Avionul pe
care l-a donat Sănătăţii e tot
din banii românilor. Apropo,
D.N.A. i-a bătut vreodată în
poartă, să cerceteze cum i-
a jecmănit pe românii
împrumutaţi la banca sa,
cum i-a executat silit şi cum
şi-a adunat averile de top!
Dacă trăia Ceauşescu şi
legea 18 era vie, manglitorii
ăştia, gen Ţiriac, toţi miliar-
darii de carton ai ţării şi
manglitorii ăştia care au pus
ghearele pe Putere nu
mişcau în front, erau la
puşcărie sau erau cetăţeni
onorabili!

Să-i tragem de ure-
che şi pe parlamentari! Şi-
au votat lefuri şi pensii
speciale şi pe-aci ţi-e dru-
mul! Au aruncat problemele
Ţării în vestiare şi timp de
două luni i-am pierdut de pe
radar! „Obosiţi” de plăcerile
guvernării la care au tras
unul hăis şi altul cea, unii
aleşi vor zburda pe imaşuri
exotice, alţii vor vacanta la
Cazanele Dunării, iar pe
figura de mare inspiraţie a
corupţiei instituţionalizate,

exotica V.I.P.-eră, sigură că
poate trăi din vînatul de
clasă, sărind la gîtul ţării şi
sfîşiind-o cu cea mai mare
„obiectivitate”, această self-
made woman, care încă ne
rîde în nas şmechereşte de
pe fotoiul D.N.A., o aşteaptă
cît de curînd un concediu la
caznele cu smoală.

Nu se lasă mai pre-
jos nici Iohannis, cel mai de
seamă actor al Ţării, ai cărui
doi prieteni au fost trimişi de
tineri, în mod miraculos, pe
lumea ailaltă, iar altul e la
puşcărie. Cum nu ştiţi care
prieten al lui e la puşcările?
Carbulea. Ilie Carabulea,

cel alături de care transfor-
mase Sibiul în oraşul lor.
Carevasăzică, acest actor,
cutremurat de marele suflu
al Puterii, ne oferă şi el, că
doar e gratis, o penibilă lu-
crare dramatică a
democraţiei româneşti,
după modelul comediei de
salon şi teatrului absurd, cu
situaţii bufe, vervă
prostească şi bulevardieră,
în care distingem stirpea
cunoscută a microbului orig-
inal de parvenitism. Ameste-
cat în toate problemele
timpului, indispensabil fuzi-
unii şi confuziunii, prodigios
şi frămîntat cu ardoare nu
de problemele românilor, ci
de problemele mondiale,
ramificate în bişniţării de
rang înalt, multilateralul
navetist Iohannis se crede
„patrimoniu naţional” intan-
gibil. De aceea nu va putea
fi îndepărtat prea uşor de la
butoiul cu miere. Vedeţi,
boieri dumneavoastră, din
cauza caniculei s-au înmulţit
şobolanii care muşcă, drept
pentru care Iohannis s-a
lăsat convins de Trump,
comersantul de armament
greu, să înarmeze România
cu rachete „Patriot”, care ne
vor costa 3,9 milioane de
dolari. Cu ele vom duce
lupte de gherilă împotriva
rozătoarelor. Ce nevoie au
românii de măriri de salarii
şi pensii, dacă e musai să
susţinem, să întreţinem in-
dustria americană de arma-
ment! V-am spus eu că în

schimbul primirii la Casa
Albă, în schimbul bătăii pe
umăr, Iohannis a luat cu am-
bele mîini de la gura
poporului, ca să de bani pe
gunoaiele de rachete amer-
icane. Cui să vîre pe gît
americanii armamentul care
zace în depozite uriaşe? I-
au suprasaturat pe jihadişti,
au înarmat ţările arabe să
se omoare între ele, iar
acum vîră pe gît armament
ţărilor europene slabe…
România, Polonia… Prost
nu-i ăla care vinde, ci ăla
care cumpără! Iohannis
face achiziţii de sute de mil-
iarde de euro de la ameri-
cani! Jucării ale morţii
stricate şi casate: rachete,
tancuri, autobuze… Gurile
bogate din mediul online
susţin că accidentul de
camion de pe culoarul
Rucăr-Bran, în care au
murit striviţi trei militari
români, a fost o
demonstraţie poate
regizată, ca să se arate că
armata are nevoie de
camioane.

Nu există neam
prost, prostia e pur
individuală, iar dacă dorim
cu tot dinadinsul să arătăm
cu degetul un individ
emina¬mente cu mansarda
varză de Bruxelles şi de
colesaw salad, prezentul
autohton ne e de un real
folos. Nu trebuie să fii profet
ca să vezi cît de uriaşă e
căciula de pe capul lui şi cît
de mare pericolul în care a
băgat România! Ţăranii,
cărora furtunile le-au distrus
recoltele, aveau nevoie de
rachete antigrindină, nu de
rachete Patriot. Trump, la fel
ca şi predecesorul, nu va
semna contracte de pace cu
restul lumii. Ci de comerţ cu
armament expirat, contracte
de înarmare a lumii. Pacea
nu e dorită la Casa Albă.
Marile puteri sînt într-o
concurenţă acerbă: care
înarmează mai iute şi mai
gros popoarele. Dacă ar fi
pace pe glob, din ce ar mai
scoate profit industria de ar-
mament americană,
germană, franceză, engleză
şi rusă, cînd afacerea cu
arme le asigură creştere
economică? Cît îl priveşte
pe Iohannis, acesta este
„păpuşa Ken a bossilor eu-
ropeni şi mondiali, un rezul-
tat ratat, ieşit din
laboratoarele de la Brăneşti,
Periş şi Scroviştea!” În con-
cluzie, nici pe departe un
lider de Doamne ajută! Doar
figuri penale! Ce blestem pe
biata Românie! Iliescu, Con-
stantinescu, Băsescu, ne-
muritorul reptilian Isărescu
şi Iohannis, şi el o uriaşă
aburitoare politică!

●



Ghimpele Națiunii

Mai bine ar fi rămas… tăcereMai bine ar fi rămas… tăcere

Cezar Adonis

Mihalache

DDar ce, fără o
invitație oficială nu putea
merge la Mărășești?!…
Stătea el într-o simplă hârtie?
A fost în atâtea locuri neinvi-
tat, doar nu se împiedica toc-
mai acum de o mică
„scăpare”, nu?! Sau, de fapt,
invitația aia oficială, cu antet,
stampilă și semnătură, ținea
pentru el loc de Crez și Re-
spect? Pe care nu pare să le
aibă căci, altminteri, ar fi
mers acolo ca simplu
cetățean. Un om venit să-și
onoreze înaintașii.

Aici se vede însă
micimea politicianului… În loc
să se bucure pentru că țara
pe care a condus-o nu și-a
uitat eroii, el a început să se
victimizeze. Că nu a primit o
invitație oficială! Dar câți din-
tre românii care au mers la
manifestările de la Mărășești
au primit „țidule” oficiale? Nici
unul! Pentru că nu aveau
nevoie de ele! Invitația lor era
scrisă în suflet și semnată de
jerfa înaintașilor! Și nu aveau
nevoie de apostila trecătoare
a unui conducător!

Or poate că s-a temut
să fie prezent la Mărășești?!
Că-și vedea adevărata di-
mensiune „istorică” în fața
Panteonului Național! Că va fi
realizând, ca fost șef al statu-

lui, câte ar fi putut face pen-
tru Memoria și Cultul Eroilor
Națiunii Române din postura
de președinte! Sau poate
poartă o oarece ranchiună…
trecutului?! Că nu au făcut
românii Unirea mai devreme,
să fi prins și el Centenarul
măcar pe sfârșit de mandat

prezidențial, nu așa din afara
Cotrocenilor!

Dar în viață nu poți să
le ai pe toate! Nu poți să
„agăți” chiar toate momentele
esențiale ale prezentului
căruia îi ești contemporan.
Mai ales când devii, din
jucător, un simplu spectator
(deși, românii simplii, exact
din calitatea de spectatori, și-

au dovedit și la Mărășești re-
spectul pentru Istorie, și mult
mai bine decât „actorii” politici
supuși jocului, asumat a pri-
ori, dar asta este o altă
prostie politic-dâmbovițeană!,
„compromisurilor”).

Sau, de fapt, nu s-a
deranjat să meargă acolo

pentru că nu îi ieșea nici un
gheșeft din treaba asta? Nu
avea nici rost de capital
politic, nu i se potrivea nici o
baie de mulțime și atunci a
preferat să stea acasă. Ba,
poate, chiar s-a rugat în sinea
lui să nu primească invitația
oficială! Pentru că dacă ar fi
vrut-o cu tot dinadinsul, ar fi
făcut tărăboiul marinăresc la

care nu-l întrece nimeni! Și ar
fi strigat din timp că a fost
„uitat”. Desigur, dacă ar fi fost
bărbat, nu de ăsta politic con-
temporan!, nici n-ar fi ținut
cont de protocol. Pur și sim-
plu s-ar fi dus să onoreze
memoria înaintașilor!

Dar poate că este și

prea neputincios, deja… Dru-
mul e lung, așteptarea la
depunerea de coroane
asemenea și nu era rost nici
măcar de un „kurtoskalacs”
pentru care, în alte vremuri,
ar fi bătut „ținuturi” la orice
oră. Așa, lamentându-se
postfactum, a dovedit din nou
că a stat degeaba pe locul
scrijelit în dimensiunea

instituțională a unui stat și
prin jertfa înaintașilor.

Și chiar și din fața
televizorului, putea să pună
mâna pe telefon! Să
vorbească, să spună tot ceea
ce nu a putut spune ca elogiu
și recunoștință pentru
înaintași când era „jucător”.
Ar fi putut să taie în carnea
vie a iredentismului actual
pentru cuvintele
disprețuitoare ale (h)un-
gurimii budapestane și ale
maghiarimii politice de la noi.
Dar a preferat să se victim-
izeze. Pentru că asta îi
circulă prin sânge, nu vreo
simțire românească. (Plus
trocurile politice, dar pe care
acum nu mai are cu cine să
le facă!). Și nici binele țării nu
îi răsună din fiecare bătaie a
inimii…

Pentru Traian
Băsescu, „Mărășești”-ul
rămâne doar un „tutun” pe
care nu l-a fumat la timp… Iar
timpul nu iartă indiferența față
de ceea ce ar fi putut face.
Pentru că nu poți fi „actor”
decât ca politician. Omul sim-
plu, în fața Istoriei, nu poate
mima. Nici recunoștința, nici
admirația, nici respectul jert-
fei înaintașilor.

●

Legi fără noimă...Legi fără noimă...

Alexandru 

Stănciulescu-Bârda

ZZilele trecute am fost
vizitați în Parohie de trei in-
spectori de la Sanepid, ca ur-
mare a  Hotărârii de Guvern
741/2016. Această hotărâre a
fost dată de guvernul Cioloș.
Guvernanții au vrut neapărat
să ridice nivelul de trai al
poporului și s-au gândit să
înceapă cu cei de la cimitir.
Drept urmare, au dat
hotărârea menționată. Capi-
tolul IV, cu articolele 21-23,
privește toate parohiile de
țară, în calitate de „adminis-
tratori de cimitir”. În orașe
„administrator de cimitir” este
primăria, fiindcă și cimitirele
de acolo sunt văcuțe bune de
muls. La o simplă observare
a porțiunii din legea de care
am amintit, se vede cu
ușurință că aceasta a fost
alcătuită de oameni care nu
au cunoscut realitățile de pe
teren și au vrut doar să alin-
ieze legislația noastră celei
europene. Dintre toate cele
solicitate de lege, nu am avut
decât registru de evidență a
decedaților. Să le luăm pe
rând.

Nu am avut certificat
de urbanism. Dar cimitirele
noastre datează din 1925, de
când s-a dat lege să fie
scoase cimitirele din curțile
bisericilor. Așadar, au
aproape 100 de ani fiecare.

Certificatul de urbanism se
dă la construcția, schimbarea
locației unui cimitir, la cadas-
trarea imobilului, ci nu ,,la
cererea administratorului”,
cum ar rezulta din hotărârea
menționată. Certificatul de ur-
banism este valabil 12 luni,
cu drept de prelungire încă
24 luni. În 1925 nu se
emiteau certificate de urban-
ism, iar acum nu se mai
poate emite, fiindcă nu este
justificat, potrivit legii cadas-
trale. Nu avem la cimitire
capele mortuare cu săli de
ceremonii funerare, cu aer
condiționat și grupuri sanitare
cu canalizare. E imposibil de
realizat și întreținut, la nivelul
unui sat, asemenea obiec-
tive. În primul rând, că sunt
inutile. În tradiția satelor
noastre, mortul se ține cele 2-
3 zile/nopți, de la deces la în-
mormântare, în casă. Este un
gest de respect și de
dragoste față de cel decedat.
Acolo a muncit o viață și i se
cuvine și lui să mai rămână
câteva ceasuri între ai lui.
Acolo se face priveghiul cu
toate obiceiurile legate de el.

În oraș, majoritatea
oamenilor locuiesc la blocuri
și nu este spațiu necesar
pentru o asemenea cere-
monie și de aceea este
nevoie de o capelă la cimitir.
Sumele necesare construirii,
pazei și întreținerii unor
asemenea obiective
depășesc posibilitățile unei

parohii de țară. Sunt mii de
cimitire care n-au nici gard
împrejmuitor! Puține sunt
localitățile rurale unde cei vii
să aibă canalizare, cu atât
mai puțin cei morți! Nu avem
apă potabilă curentă. Ar fi fost
bine ca mai întâi să aibă apă
potabilă curentă cei vii. Sunt
atâtea sate pentru care apa
potabilă este o problemă
majoră, altele, deși au
instalațiile realizate, nu au
apă suficientă. Rețelele,
acolo unde au fost construite,
au avut în vedere spațiul
locativ, în timp ce cimitirele
cel mai adesea sunt departe
de acest spațiu. Nu avem
grupuri sanitare cu
canalizare. Nu au satele co-
munei noastre canalizare, nu
au majoritatea satelor din
țară așa ceva. Pentru cât
folosesc cei morți grupurile
sanitare… Nu avem
tomberoane pentru
colectarea deșeurilor de hâr-
tie, sticlă, plastic și nici con-
tract cu o firmă de
salubrizare. Nu avem, fiindcă
nu avem nici gunoaie la cimi-
tir. Singurele deșeuri sunt
coroanele vechi de pe
morminte și iarba uscată, dar
pe acestea nu le colectează
firmele de salubritate. Pe
acestea le ardem, periodic.
Tomberoanele se fură în
câteva zile. Nu avem alei
principale și alei secundare
marcate. În porțiunea de cim-
itir vechi nu există așa ceva,

fiindcă nu s-a pus problema
de la început să se amena-
jeze astfel cimitirul. Acum e
târziu, fiindcă a face acum
alei conform unul plan de
arhitectură, ar însemna să
bulversăm tot cimitirul. Cru-
cile n-ar mai rămâne la locul
lor, la căpătâiul mortului, ci i-
ar veni pe piept, la picioare,
mai departe de mormânt. Am
mai avut asemenea tentative
și s-au opus sătenii, fiindcă le
profanam, pur și simplu,
mormintele. În porțiunile noi,
în care am extins cimitirele,
se păstrează alinierea. Nu
am avut registru de evidență
a celor decedați de boli in-
fecto-contagioase. Dar nu pot
să am așa ceva. La
administrația cimitirului, re-
spectiv preotului, i se dă
adeverința de înhumare. Pe
aceasta scrie numele și ul-
tima adresă a defunctului.
Prin 1977, când eram preot la
Gruia, scria pe adeverință
cauza morții. Eu, ca preot, nu
sunt în măsură să apreciez
dacă cineva a murit de o
boală infecto-contagioasă.

Domnii inspectori au
încheiat actele cuvenite și ne-
au atenționat că la
următoarea „vizită” a dum-
nealor ne vor aplica, conform
hotărârii respective, câte 50
milioane lei vechi pentru
fiecare obiectiv neîmplinit.

Hotărârea respectivă
de guvern nu privește doar
satele parohiei noastre, ci

toată țara. Am luat legătura
cu Doamna Senator Ecate-
rina Andronescu și Domnul
Deputat Alexandru
Bălănescu, le-am spus de-
spre ce este vorba. S-au
arătat foarte nemulțumiți de
asemenea norme legale
rupte de realitate. Au promis
că vor interpela în parlament
pe ministrul sănătății, pentru
că are posibilitatea să an-
uleze sau să modifice textul
respectiv. Dacă cei care au
făcut legea au fost obligați de
instituțiile europene s-o facă,
mai avem noi astfel de legi,
care nu se pun în aplicare.
Așa, bunăoară, este legea
viei și vinului. Conform aces-
teia, ar trebui ca românii să
fie obligați să distrugă

viile autohtone, viile
producătoare, cum le
spunem noi și să cultive
numai soiuri nobile, vie
altoită. Se prevăd sancțiuni
drastice, dar nimeni n-a fost
amendat că are sau că
plantează vie producătoare.
Când omul vrea, găsește
soluții; când nu vrea, găsește
pretexte! Păi, nu?

●


