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„Priveşte-ţi mâinile şi bucură-te,

căci ele sunt absurde...”

- Nichita Stănescu

Informație, opinie și atitudine publicistică

Reducerea la absurdul restaurației…Reducerea la absurdul restaurației…

Cezar Adonis
Mihalache

FFinalul ar putea fi
acela în care președintele
republicii să nu mai aibă nici
măcar dreptul de a pro-
mulga legi… Să devină o
tinichea cu șnur tricolor
afișată la felurite manifestări
pe post de instituție în stat,
dar fără rol în stat. Să fie
acolo, dar să nu deranjeze
matrapazlâcurile guvernării
prin intervenția sa.

Deja rolul de
reprezentare i-a fost drastic

diminuat… Deja dreptul de
a vorbi țării pe vari teme i-a
fost redus.

Mai are însă o
„armă” pe care o poate
folosi împotriva bășicii
politico-parlamentară care
se umflă în propriul interes
prin folosirea instrumentelor
legislative: refuzul de a pro-
mulga aberațiile avansate
pe post de legi. Un drept de
promulgare care oricum nu
asigură o blocare definitivă,
ci doar o încetinire a punerii
în practică a proiectelor
guvernanților și a camar-
ilelor politice din arcul gu-
vernamental, dar care
deranjează prin simpla lui

existență.
Așadar, nu mai bine

i-ar fi confiscat și acest
drept? Să rămână puterea
legislativă strict în mâinile
Executivului și a Parlamen-
tului? Să fie netezit și scur-
tat ca timp drumul de la
inițiativă la lege!

Sigur, pare încă 
departe momentul în 
care monstruoasa coaliție
născută din indiferența,
delăsarea și nepăsarea
noastră va avea tupeul să
avanseze o inițiativă
legislativă „finală” prin care
președintele de republică

să-și piardă atribuțiile legate
de promulgarea legilor. Și
totuși, momentul este
aproape… Acel moment în
care președintele țării se va
trezi pe masă cu ultima lege
adoptată de Parlament și
trimisă lui spre o ultimă de-
cizie în privința promulgării.

Totul printr-un prece-
dent generat de Legea 
referendumului, proiect leg-
islativ în care apare pentru
întâia oară și referirea 
la eliminarea dreptului
președintelui de a se mai
pronunța.

Paragraful strecurat
este scurt și sec, dar a fost
introdus într-o lege pe care

președintele o va putea în-
toarce o singură dată, apoi
va ajunge la linia de promul-
gare obligatorie, marcând
sfârșitul rostului său în for-
mula  instituțională de până
acum.

Practic, Parlamen-
tul, CCR şi preşedintele au
fost eliminaţi din procedura
de stabilire a obiectului şi
datei de organizare a scruti-
nului pentru revizuirea
Constituţiei, acestea ur-
mând a fi decise exclusiv de
către Guvern. Sigur, parla-
mentarii PSD, care au inițiat
proiectul, au trecut fără nici
o temă pe „lista neagră” și
legislativul, practic s-au tre-
cut și pe ei (dar mai ales
sâcâitoarea „opoziție”), dar
asta doar pentru că izvorul
legislativ asigurat de Execu-
tiv este bine controlat la
„sursă”, prin mecanismele
de demitere deja verifi-
cate… Iar CCR a fost elimi-
nat, la rându-i, pentru a
cenzura varianta pe care o
mai avea președintele la
îndemână în întoarcerea
unei legi.

Avem deja un parla-
ment aproape transformat
într-o mare adunătură
națională, în care doar „lec-
torii CC” ai… PSD contează
ca puncte de vedere, ceilalți
aleși (ai Opoziției de azi,
„reacționarii” de mâine!)
fiind reduși la tăcere prin
felurite tertipuri tehnice și
metodologice, dar, mai ales,
avem un lider de partid intrat
total în rolul de prim secre-
tar general al unei restaurații
cenușii…

●

Dușmanii...Dușmanii...

Dan
Tănasă

DDeputatul UDMR
Kulcsar Terza Jozsef a
depus vineri, 22 decembrie
a.c., la Parlament, cu girul
conducerii UDMR, un nou
proiect legislativ privind
Statutul de autonomie al
așa-zisului ținut secuiesc.
Proiectul a fost depus în ul-
tima zi a sesiunii parla-
mentare.

Deputatul Kulcsar
Terza Jozsef nu este un sim-
plu membru al UDMR. Kulc-

sar este chiar secretarul
grupului parlamentar al
UDMR din Camera
Deputaților. Gestul lui Kulc-
sar are așadar girul conduc-
erii UDMR și al liderului
Kelemen Hunor.

De menționat este și
faptul că actualul proiect leg-
islativ a fost depus de UDMR
după ce, în luna septembrie
a.c., deputatul UDMR Kulc-
sar Terza Jozsef a efectuat o
vizită de „documentare” 
în Unitatea Teritorială
Autonomă Găgăuzia (detalii
aici), o regiune autonomă
(din 1995) din sud-vestul Re-
publicii Moldova, locuită pre-
ponderent de găgăuzi,
creată artificial de Rusia. Se
pare că deputatul UDMR a
fost atât de încântat de mod-
elul rusesc din Găgăuzia
încât l-a inclus în expunerea
de motive (detalii aici) a
proiectului de autonomie a
așa-zisului ținut secuiesc
depus săptămâna trecută la
Parlament.

Așadar, dincolo de
aspecte anticonstituționale
ale acestui proiect de au-
tonomie depus de UDMR și
de faptul că același proiect a
mai fost anterior respins de
două ori de Parlamentul
României, ne punem între-
barea legitimă dacă nu
cumva acest nou proiect leg-
islativ, sortit în mod evident
eșecului, nu servește cumva
intereselor Rusiei.

Acest proiect legisla-
tiv depus de UDMR nu are
așadar nicio relevanță în
contextul regional și
internațional actual în
condițiile în care toți actorii
politici mizează pe stabilitate
și echilibru. Practic, se ridică
întrebarea cu privire la 
beneficiarul destabilizării
relațiilor interetnice din
România pe fondul unor ast-
fel de inițiative legislative
susținute de UDMR.

În mod evident,
proiectul depus de parla-
mentarul UDMR încalcă grav
articolul 1 din Constituție,

fapt confirmat public chiar și
de deputatul UDMR Korodi
Attila, care a declarat în di-
rect la postul de televiziune
Antena 3 faptul că proiectul
depus de colegul său de par-
tid nu va trece testul
constituționalității. 

Ce sens are
depunerea unui proiect leg-
islativ care nu va trece testul
constituționalității? Dacă ne
gândim la celelalte proiecte
susținute de UDMR, unele
adoptate de actuala coaliție
PSD-ALDE, vom avea imag-
inea unei organizații „civice”
care militează activ și per-
manent exclusiv pentru seg-
regare și separatism. Iar
toate aceste acțiuni sunt în
mod evident susținute de
Ungaria și servesc de min-
une intereselor Rusiei.

Mai mult, proiectul
legislativ depus de UDMR
încalcă și art. 8 alin. 2 și art.
40 alin. 2 din Constituția
României de vreme ce acest
proiect legislativ afectează
grav suveranitatea României
și servește în mod evident
intereselor unor state terțe,
Ungariei și Rusiei.

Rămâne așadar să
vedem cum anume vor
reacționa la vot politicienii
români care până acum nu
au reacționat public în urma
acestui nou gest sfidător al
UDMR.

●
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Cântecul de lebădă al filmului de animație românesc…Cântecul de lebădă al filmului de animație românesc…

Grid
Modorcea

LLa lansarea cărții
mele Armaghedon revelat,
am primit de la regizorul
Mihai Șurubaru cartea sa Fil-
mul de Animație. Artă și
Magie. Dicționarul realizato-
rilor Filmului de Animație
Românesc (Ed. Clasic Stu-
dio, 2014). Când i-am făcut o
vizită la studioul său, în urmă
cu vreo 10-15 ani, țin minte
că lucra la acest dicționar.
Eram împreună cu regizorul
Ion Truică, unul dintre colab-
oratorii principali ai autorului
la întocmirea acestui
dicționar. În suita de
dicționare despre filmul româ-
nesc,  șapte am realizat eu,
dintr-un total de 23 de cărți de
film, și am anunțat că este
timpul ca și animația să facă
un dicționar, și studioul de
documentare, și televiziunea,
ca noile generații de cineaști
să aibă pe masă aceste ultra-
necesare instrumente de
lucru, să nu-și mai piardă tim-
pul pentru a căuta o
informație utilă, ani de zile,
așa cum ni l-am pierdut noi,
cei care am realizat aceste
dicționare. Alcătuirea unui
dicționar este o muncă
sisifică, mai ales la noi, unde
această muncă nu este
plătită, este un sacrificiu per-
sonal, fără nici o
recunoaștere. Toți se folos-
esc de munca noastră, unii
fură din ea cu lopata, precum
Călin Căliman, dar nu ești nici
măcar citat, ce să te mai pre-
mieze UCIN, care are de
împărțit mălaiul la gânsacii
lui. Este o rușine cum pot
funcționa UCIN-icii, cu ce fel
de cinism ignoră astfel de
ofrande. Un monument de
neputință ascunsă sub
masca nesimțirii tronează
acestă instituție, dovadă că
ea este ca și moartă, exact
ca sediul ei nefuncțional, în
paragină! Însuși Gopo a fost
primul care a dezvăluit mize-
ria din spatele premiilor
UCIN. Și a încondeiat-o dras-
tic în desenele sale. Să ne
amintim de un munte pe care
cineaștii îl escaladează. Pe
vârful lui scrie locul I, dar
acolo ce  vedem? Îl vedem
pe Omuleț pe vine (în alt
desen stă pe o oliță)! Asta
face el, premiantul, pe locul I.
Mie mi-e și rușine să-mi am-
intesc de minciunile unor Mi-
hnea Gheorghiu și
Constantin Pivniceru, de
aranjamentele premiale.
Acum e și mai rău. UCIN a
devenit o instituție fantomă,
fără personalitate, fără nimic.
Plătim cotizația degeaba, ca
să se mai repare un burlan!
UCIN și UARF, două
organizații care nu mai
reprezintă pe nimeni. Una îl
reprezintă pe un fost regizor,
care promitea cândva, acum
tare ocupat cu lecții de îm-
brobodit noua generație, alta

pe „Bulgakov al României”,
cum este supra-numită
cealaltă fantomă. Cu atât au
rămas, cu mitomania.

Totul e o măsluială în
viața și activitatea acestor
„colegi”! Nu se țin de cuvânt.
Nu sunt sinceri. Nu sunt buni
camarazi. Când nu ai nici o
putere, măcar fii om! Conduc
instituții-fantomă, dar își
închipuie că tronează peste
un rai de putere! Un dicționar
bine întocmit face cât toată
puterea acestor închipuiți.
Dicționarele, munca de cerc-
etare în general, total
ignorată, ar trebui premiate
din start, fără nici o jurizare,
fiindcă sunt opere de sacrifi-
ciu. Și Dicționarul de animație
al lui Mihai Șurubaru a avut
aceeași soartă, adică a fost
ignorat de UCIN, deși Truică
era meșter în a trage sforile
premiale. Dar pesemne că nu
a mai avut vreme s-o facă,
timpul nu a mai avut răbdare
cu el (de, a luat prea multe
premii la viața lui, și-a făcut
suma!). Dar dicționarul lui
Șurubaru există, a apărut
fără nici un aport instituțional,
probabil că le stă gășcarilor
ca un „șurub” în gât. Are 529
de pagini, la Format A 4,
primele 243 de pagini fiind
dedicate creatorilor de film de
animație, urmând o amplă
secțiune de imagini (p. 247 –
513), ca finalul să conțină un
superutil Dicționar de termeni
de animație. Aurorii sunt
prezentați alfabetic, cu
câteva date biografice, cu fil-
mografia și lista de premii.
Din păcate, filmele nu au tre-
cut anul de producție, fapt
esențial pentru un cercetător,
așa cum nici secțiunea de
ilustrații nu are prevăzuți anii,
ba, la capitolul dedicat lui
Gopo, descoperim o eroare
de proporții, se dă o imagine
(p. 249) din Homo sapiens,
afișul acestui film, și se
precizează că el a fost încu-
nunat cu Palme d’Or în 1957,
când Homo sapines nu era
încă creat. Faptul că eroarea
nu este întâmplătoare, e
dovedit și la lista de filme a
cineastului, unde Homo sapi-
ens e dat cu bold! Dar el a
fost realizat ulterior, în anul
1960. Sunt și alte greșeli care
ar trebui îndreptate la o nouă
ediție, finanțată, obligatoriu,
de UCIN, de la greșeli de
literă – de exemplu, fundal se
spune în engleză back-
ground, nu beckground, iar
scenograf, scene painter sau
chiar scenographer – la
concepția de fișare, căci
multe fișe sunt plasate după
prenumele artiștilor, ceva in-
admisibil! Primul Palme d’Or
al României a fost acordat
pentru filmul Scurtă istorie,
numit inițial Bob de soare,
cum arăt în Privirea lui Gopo,
carte pe care i-am dedicat-o
marelui cineast român, singu-
rul care a încercat să fie în
rând cu lumea mare, cu
căutările cinematografice, dat

fiind că a fost membru al unor
jurii internaționale de pres-
tigiu, membru ASIFA și ac-
tivând ani buni la OMS,
reușind chiar, prin filmări
combinate, să îmbine fimul
de animație cu filmul cu ac-
tori. Eu cunosc sute din
aceste filme, nu este anima-
tor important căruia să nu-i fi
văzut cel puțin un film. Opera
lui Gopo (trecut la litera I!?) și
Truică o știu pe de rost, ca și
o parte însemnată din creația
lui Bălașa, Asslan, Bandalac,
Buzea, Apahidean,
Călinescu, Cobar (trecut la
Nell!!), Vărășteanu, An-
tonescu și mulți alții. Dar ce
facem cu cei care nu au
văzut aceste filme? De aceea
era fff necesar ca fiecare fișă
din dicționar să fie însoțită de
o prezentare a creației au-
torului respectiv. Așa, cum
este acum, avem un dicționar
de titluri și nume. Un dicționar
complet ar fi avut nevoie și de
ani și de o prezentare a op-
erelor semnificative, măcar a
experimentelor. Fiindcă, ceea
ce cred că definește istoria fil-
mului de animație românesc,
este experimentul. Neavând
forță materială să concureze
cu studiourile americane sau
alte mari studiouri, animatorii
români și-au dezvoltat capac-
itatea de invenție. Sau ne
oferă proiecte nerealizate,
precum lung metrajul Ștefan
cel Mare și Sfânt de Mihai
Șurubaru. Toți au experimen-
tat. Gopo în primul rând, dar
și Truică, și Sabin Bălașa, dar
și poeți ca Nichita Stănescu
și Marin Sorescu, care au fost
atrași de a opta artă, fiindcă
ea seamănă mult cu poezia.
O poezie este ca un film ani-
mat, în care fiecare cuvânt
este o fotogramă. Și de
aceea era foarte util anul pre-
mierelor sau anul de
producție, să putem face o
analiză a acestui proces ex-
perimental. În acest sens,
Șurubaru nu ne-a ajutat
decât parțial. Fiindcă nu este
un Dicționar de conținut, cu
portrete ale operelor. Din
experiența mea, cred că
numai un Dicționar critic al fil-
mului românesc satisfice
toate exigențele. Am reușit
așa ceva numai în cazul
filmelor artistice de după
1989. Evident, prin secțiunea
de imagini, Șurubaru a încer-
cat să suplinească această
lipsă. Dar câteva imagini sta-
tice (fotografii) nu sunt sufi-
ciente să prezinte o opera în
mișcare, cu inovațiile tehnice
și metaforice pe care le-au
adus creatorii români, foarte
îndrăzneți la acest capitol.
Iată de ce mi se pare că
acest dicționar este ca un
cântec de lebădă al filmului
de animație românesc.
Această lucrare este un
Dicționar de muzeu, fiindcă
filmul de animație românesc
este mort în prezent. El a
avut un destin fulminat în
epoca Studioului Animafilm,

culminând cu creația lui
Gopo, apoi, după 89, a
supraviețuit prin câteva stu-
diouri private și câteva
coproducții internaționale, ca
apoi totul să se stingă. Cei
mai buni animatori români,
din pepiniera de aur, lucrează
pe la televiziuni, ca Dinu
Șerbescu (oricum, lucra la
TVR pe vremea când și eu lu-
cram acolo), dar cei mai mulți
au luat drumul străinătății, își
pun uriașa experiență
acumulată aici în slujba
animației străine. Privit din
acest punct de  vedere,
Dicționarul lui Mihai Șurubaru
este o pagină de arhivă, un
edicificiu de muzeu. El face
socluri în pusitu, fiindcă nici
cele mai bune filme de
animație realizate în Studioul
Animafilm, care pe acea
vreme erau foarte populare,
nu se mai difuzează nicăieri,
la nici un cineematogreaf, la
nici o televiziune, la UCIN
sau în vreo sală specială. Îmi
aduc aminte cu ce eforturi
surpaomenești reușea Ion
Truică să-și prezinte filmele
în cadrul unor medalioane
sau evenimente jubiliare,
când el își proiecta unele din-
tre filme. Este o  mare
tragedie culturală moartea fil-
mului de animație românesc.
Cufundându-mă în datele
acestui dicționar parcă aș
călători printr-un cimitir, care
nu este vesel, precum cel de
la Săpânța, ci trist, fiindcă nu
este animat. Cea mai
animată dintre arte stă
răstignită aici într-un stop-
cadru de doliu. E ca și cum
României i-ar fi dispărut o di-
mensiune spirituală, fiindcă în
esența lui, filmul de animație
este o artă metaforică, o artă
a spiritului, a celei mai pure
iluzii, amestec sublim al tu-
turor artelor. Regizorii de
animație din România au fost
mari poeți, ei au creat o rețea
metafizică prin filmele lor de
ficțiune, evadări pure din re-
alitate. E o prăpastie între fil-
mul de animație românesc și
cel american, de pildă, bazat
pe imitația fizică a unor
povești. Gopo a fost primul
care a sesizat acest lucru și
opera lui este o creație anti-
Disney. El a fugit de maniera
disneiană, așa cum Brâncuși
a fugit din atelierul lui Rodin.
Românii au creat o animație
sui-generis, dar pecetea lor
singulară i-a izolat, fiindcă nu
au intrat într-un dialog mon-
dial.  Americanii și japonezeii
sunt ei mai titrați producători
de filme animate de lung me-
traj și seriale, care se apropie
de structurile filmelor cu ac-
tori. Dovadă și imixtiunea din-
tre filmul artistic cu actori și
filmul de animație. Acest
mariaj a dat naștere la
capodopere, la cele mai fru-
moase filme din lume. Și să
ne gândim numai la Avatar,
filmul lui James Cameron,
poate cea mai originală
parabolă a salvării omenirii

prin întoarcerea la originile ei
edenice. Pandora, țara
imaginară, un fel de Utopie a
umanității, este cel mai fru-
mos spectacol animat care s-
a creat vreodată.

Nu mai vorbesc de
nominalizările și premiile
Oscar pe care le-au obținut
filme de animație precum
Frosen, Inside Out, Moana și
Zootopia, adevărate bijuterii.
Studiourile americane au pro-
dus filme de animație ge-
niale, care au lăsat cu mult în
urmă filmul cu actori. Filmul
de animație nu are limite
imaginative, este poate arta
în care fantezia nu are hotar,
imaginația omului se întrece
pe sine, depășește orice
închipuire. Și pistonul ei prin-
cipal este ritmul, viteza, care
este esența civilizației, cum
spunea Brâncuși. Iar ritmul
se vede cel mai bine în forma
de expresie comică, numită
gag. Gag-ul devine un
tăvălug imaginativ fără fron-
tiere. Din păcate, filmul de
animație românesc nu a atins
un asemenea stadiu,
dicționarul lui Mihai 
Șurubaru este ca un fel de
cimitir al animației românești.
Admirăm ceva ce a fost și nu
mai este. Dar oare toată
această comoară este
conservată undeva? Există
vreo Arhivă a filmului de
animație românesc? Eu am
cercetat fenomenul, am văzut
la Arhiva Națională de Filme
primele animații, precum
Haplea (1927) lui Marin
Iorda. Există acolo, la ANF, o
secțiune dedicată animației,
dar e prea puțin. Sunt un
număr mic de filme. Și nu
știm cât de bine conservate.
Ar fi fost bine să aflăm din
dicționarul lui Mihai Șurubaru
care este soarta acestui
tezaur. Noi, românii, avem un
talent colosal în a ne
împrăștia sau pierde como-
rile. Ne amintim de ele când
e prea târziu, când nu le mai
putem învia. Nu mai vorbesc
de jaf, ca atunci când
conducătorii de la ANF au
furat filme și le-au exportat.

Dar eu cred în reîn-
vierea filmului de animație
românesc. Deși viitorul lui
pare a fi în ceață, această
artă nu poate să dispară din
ființa românului. Animatorul
ceresc a picurat har și asupra
românilor și sigur ei nu vor
lăsa ecranul gol prea mult
timp, fiindcă au vocația
animării, știu să se anime,
sunt imprevizibili la ceea ce
înseamnă animism, la
însuflețirea a tot ceea ce
există, căci pentru Marele An-
imator toate au un suflet (=
anima), nu-i așa? 

●
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Fum şi miros de tămâie...Fum şi miros de tămâie...

Ion
Măldărescu

DDespre cineva care
„sare calul”, exteriorizându-
se public în afara limitelor
normalităţii, se spune că
este „dus cu pluta”. Drept
este, plutele nu mai sunt la
modă, însă „ducerea cu
pluta” a rămas la fel de
actuală ca şi acum un veac
sau mai multe, fie că se
întâmplă la Cotroceni, la
Parlament (cazul specta-
colului public de circ din 11
decembrie a.c.), la Palatul
Victoria, în pieţele publice,
la mitinguri şi proteste, - cu
sau fără bluză roşie -, asta
ca să ne referim doar la
manifestările colective. 

De când s-a anunţat
oficial că senectutea sa
Mihai şi-a pierdut cetăţenia
pământeană, plecând pe
alte tărâmuri, „plutaşii” au
sărit calul. Unul, dus rău de
curent, a cerut B.O.R. să
facă nefăcute: să canon-
izeze un nevrednic!
Doamne, mare Ţi-e grădina
şi mulţi „plutaşi” o mai
populează!

Din câte cunosc,
apanajul minunilor nu este
zona lucrativă a slujitorilor
bisericii. Misiunea lor
pământeană este limitată la
educarea poporului în spiri-
tul învăţăturilor şi poruncilor
Domnului, la iertarea micilor
păcate lumeşti şi... cam
atât. Vindecarea săriturilor
peste cal ale „plutaşilor” se
înscrie în atribuţiile slujito-
rilor lui Esculap... câţi au
mai rămas ne-emigraţi după
1990. Mulţi, puţini, buni sau
malpraxişti (şi aici „grădina”
e mare), jurământul le cere
să se preocupe de vinde-
carea celor betegi, inclusiv a
celor cu minte de „plutaş”.
Ar fi de zis câte ceva şi de-
spre paraziţii cu blazon ai
sfârşitului de veac al XIX-lea
şi cel de-al XX-lea. Să-i
luăm pe rând:
- Karol Eitel Friedrich-
Zephirinus Ludwig von Ho-
henzollern-Sigmaringen zis
şi Carol I (1881-1914) - rege
al cupidităţii, înavuţirii şi
z g â r c e n i e i ;
- Ferdinand-Victor-Albert-
Minrad von Hohenzollern-
Sigmaringen zis şi
Ferdinand I (1914-1927) -
personaj fără personalitate,
dar singurul care a ţinut cont
că era rege al românilor;
- Karol Eitel fără drept la
„von Hohenzollern-Sig-
maringen”, zis şi Carol al II-
lea (1930-1940) - dezertor,
aventurier şi escroc de
mare anvergură;
- Mihai Eitel, şi el fără drept
la „von Hohenzollern-Sig-
maringen”, zis şi Mihai I
(1940-1947) prunc uşor re-

tardat (pe vremea copilăriei
sale încă nu se pusese în
circulaţie cuvântul), apoi
personaj de decor, trădător
de ţară şi, după 1990,
parazit profitor de bunuri
necuvenite ale poporului
român, favorit de
conjunctură al bugetarilor
de la Spitalul Naţional de
Psihiatrie.

Ei au fost regii
României. Cel puţin aşa se
spune, dar dacă ţinem
seama de prevederile
Constituţiei din 1923,
situaţia devine delicată...
Conform art. 83 alin. (2) din
Constituţia României din
anul 1923, „Regenţa va ex-
ercita totdeodată şi tutela
succesorului Tronului în tim-
pul minorităţii lui” (deci, în
acea perioadă Mihai nu a
fost rege! - n.a.). În art.82 al
Constituţiei din 1923 se sta-
bilea că Regele este major
la vârsta de optsprezece ani
împliniţi, dar înainte de
suirea sa pe Tron, el va
depune un Jurământ:”Art.
82 : Regele este major la
vârsta de optsprezece ani
împliniţi. La suirea sa pe
Tron, el va depune mai in-
tâiu în sânul Adunărilor în-
trunite următorul Jurământ:
« Jur a păzi Constituţiunea
şi legile poporului român, a
menţine drepturile lui
naţionale şi integritatea teri-
toriului »„. Jurământul la
care fac referire prevederile
imperative ale art.82 din
Constituţia României din
anul 1923, nu a fost depus
de Mihai I, ceea ce conduce
la concluzia evidentă că prin
nerespectarea prevederilor
constituţionale în vigoare la
acea vreme, în perioada 6
septembrie 1940 - 30 de-
cembrie 1947 Mihai I Nu a
fost „Rege al Românilor”.
Suirea pe tron era posibilă
numai după depunerea
Jurământului prevăzut în
art.82 al Constituţiei
României din 1923.

Ce mai putem
spune: patru, Doamne, şi
toţi patru... Mulţumescu-ţi
Ţie, Doamne că n-au fost
mai mulţi! Nu punem la
socoteală halebardierii
caselor „regale” şi
„împărăteşti” ale lui Iulian,
ale lui Cioabă Sr., Cioabele
Jr. & Co, cărora, deşi
încoronaţi după legile lor, nu
le-au putut fi eliberate cer-
tificate de „suverani”.

Socotesc necesară
pledoaria mea de până aici,
pentru înţelegerea celor ce
urmează. În înalta sa ne-
înţelepciune, un „plutaş”
bine lovit cu leuca, a cerut
Bisericii Ortodoxe Române
ca pe lângă bunurile necu-
venite, să fie trecută în in-
ventarul „congelatului” de la
Versoix şi aura de sfânt.

Motivele invocate ar fi nu-
meroasele minuni înfăptuite
de cel care a bântuit planeta
peste nouă decenii şi pe
care unii - până la trecerea
Styxului - l-au numit „ultimul
criminal în viaţă” al celui de-
Al Doilea Război Mondial:
„minunea” de la 23 august
1944, „minunea” de la 30
decembrie 1947, „minunea”
tăcerii de şapte decenii,
contra renta viageră, „min-
unea” semnării ticăloasei
Declaraţii de la Budapesta
din 1989, „minunea”
neachitării impozitelor pen-
tru înzestrarea „casei re-
gale” a republicii România
cu moşteniri inventate... şi
alte asemenea fenomene
„patriotice”, paranormale
sau „minuni”, pe care nu
oricine are harul şi ocazia
să le împlinească şi să ben-
eficieze de consecinţe.
Toate „minunile” enumerate
şi multe altele, de diferite
calibre, precum bazaconia
cu casa regală a republicii
(dar pe asta au făcut-o alţii,
deci, nu se pune) l-au moti-
vat pe plutaşul lovit cu leuca
să declare: „Judecând
suferința surghiunului regal
de 70 de ani, acest om este
un sfânt”. Judecând după
suferinţele îndurate de
poporul român, pricinuite de
la regi încoace, de-a lungul
istoriei, ar însemna ca tot
Neamul Românesc să fie
canonizat! Nici oportuni-
tatea „alteţelor regale” prin
care, Mihai, ar putea fi de-
clarat patron şi proprietar al
Catedralei Mântuirii Neamu-
lui nu m-ar mira. În România
iohannist-koveşistă orice
este posibil!

Capacităţile creieru-
lui rămân învăluite în mister,
mesajele subliminale emise
fiind cea mai puternica armă
a omului; benefică sau
malefică, după caz. Ceea
ce s-a întâmplat în acest an,
la 11 decembrie este un ex-
emplu mai mult decât
grăitor despre influenţa
activităţii cerebrale asupra
propriului organism, dar şi
asupra celor din jur. De la
tribună s-au emis mesaje a
căror forţă uriaşă pot
schimba destine, pot ucide
sau pot salva. Decesul
cetăţeanului Mihai Eitel
botezat postdecembrist „de
România” a fost transformat
în jalnic prilej de navigaţie
cu pluta la nivel înalt.
Neştiutorii să afle, iar
cunoscătorii de istorie să-şi
reamintească faptul că Wil-
helm al II-lea, Kaiserul Ger-
maniei a interzis Regelui
Ferdinand şi tuturor
urmaşilor săi ataşarea
apartenenţei la dinastia
prusacă Hohenzollern-Sig-
maringen. „Şoimii patriei”,
pre numele lor „Tusea şi

junghiul”, deţinători ai
funcţiilor de preşedinţi ai
celor două Camere de la
Spitalul Naţional de Psihia-
trie numit „Parlamentul
României” şi supuşii lor, slu-
goii robotizaţi, aleşii fără
scrupule ai neamului, au
maculat atmosfera
sărbătorilor creştine de la
capăt de an. Circoteca
„regală” recentă încă
neconsumată integral mai
adaugă o lovitură imaginii -
şi aşa terfelită - României
postdecembriste.

Întreaga turmă
adunată în şedinţă comună
a ridicat osanale abdicatului
din '47 şi a ascultat smerită
temenelele stalinist-para-
noide, emise pe unde ultra-
scurte de chiriaşul de la
Cotroceni, de coana Mar-
gareta Duda, de cei doi
„şoimi ai patriei”, de Iuda din
capul guvernului şi - volens-
nolens -, de şeful B.O.R.,
adus cu japca la spectacol.
Cu tămâierile lor groteşti de
origini roller-ise şi parfum
N.K.V.D.-ist-staliniste, au
umplut sala adunării cu
mirosul răşinii folosite în
ceremoniile oamenilor bis-
ericii. Dar să vedem şi parte
plină a paharului: ceva tot a
fost bine. Tămâierea poate
fi socotită şi drept moliftă
pentru alungarea lucrărilor
necuratului din Casa
Poporului şi cine ştie, poate
va lumina bugetarii Spitalu-
lui Naţional de Psihiatrie
„Parlamentul României” să
facă legi aplicabile şi dura-
bile, în interesul Naţiei. De
această dată, mesajele
emise de purtătorii ilegali de
creiere au fost malefice, cu
efecte dăunătoare asupra
masei de manevră, con-
sumatoare de droguri tele-
vizate.

Găsesc de cuviinţă
ca în momentele de mare
cumpănă, în care se află re-
spectul faţă de adevărul is-
toric şi grotescul
spectacolului de teatru ab-
surd, din 11 decembrie
2017, de la Spitalul Naţional
de Psihiatrie „Parlamentul
României” să citez cuvintele
unui vrednic român din
stânga Prutului plecat şi el,
de curând, în lumea
veşniciei: „Oamenii lipsiţi de
memoria trecutului pot fi mai
uşor manipulaţi şi
transformaţi în slugi
ascultătoare de stăpân, în
duşmani ai fraţilor şi suror-
ilor, ai părinţilor şi
strămoşilor lor. Clio, muza
istoriei, a fost batjocorită şi
înlocuită cu o altă muză,
cea a falsificării trecutului,
ce urmărea un singur scop,
să ne zdruncine temelia
spiritualităţii româneşti.
Dintr-un mijloc de luminare,
de cultivare a individului, Is-

toria Românilor a fost
transformată [...] într-un in-
strument de traumatizare a
românilor [...]. Istoricilor
obiectivi le revine nobila mi-
siune de a restabili adevărul
şi de a-l face accesibil pen-
tru cei dornici de a-l afla”.
(Alexandru Moşanu).

Dacă tot am adus
vorba mai înainte de cate-
drale, se pare că elveţienii
nu i-au oferit decedatului
decât casă, nu şi loc de
veci. De-aia, cei din şatra
regală vor să-l aducă,
musai, „în familie” - lângă
bunicu-său, lângă tac-su şi
„duduia”. Totuşi, ca să nu-i
deranjeze pe mai vechii lo-
catari de la Curtea de
Argeş, „alteţele” dudale îi
vor aduce copârşeul pe
drum de seară, discret, cu
trenul şi ca să nu vadă
lumea ce se află înăuntru,
accesul publicului la
îngropăciune va fi interzis.
Oare ce ascund? Oase,
cenuşă, scurgeri de la de-
congelare, aer de Aubonne
sau Versoix? Chiar dacă s-
au găsit oameni în sutană
care declară că ora
înmormântării nu are
restricţii, de câţi ani duc în
spate, nu-mi amintesc ca în
România Ortodoxă, mortul
să fie dus la groapă după 11
zile (poate chiar doi ani,
cum spune gura târgului)
sau că ceremonia
înmormântării să fie făcută
la „lumina întunericului”,
precum aceasta a
cetăţeanului Mihai,
programată pe 16 decem-
brie 2017. Ca strigoii... Nu
lipsesc decât focul şi dansul
adepţilor Întunericului. Oa-
meni buni, faceţi crucea
mare că... mortul e bătrân!

Notă: Cine s-a găsit
să devină „avocat al di-
avolului”? Mercenarul pe
care actualul şef al statului
l-a numit ambasador al
României la Berlin când nici
măcar nu era cetăţean
român. Oportunistul cu
spoială aristocratică, dar lip-
sit totalmente de scrupule,
care, înainte de 1989 lătra
vrute şi nevrute comandate
şi vindea gogonele la „Eu-
ropa liberă” (inclusiv
găselniţa cu cele 60.000 de
victime, iar acum clămpăne
că Gorbaciov ar fi fost de
acord (atunci) cu reinstau-
rarea monarhiei în Româ-
nia. Aceştia sunt cei care
reprezintă statul român în
afara graniţelor.

●
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Grupul parlamentar infracțional organizat PSD...Grupul parlamentar infracțional organizat PSD...

Cezar Adonis
Mihalache

RRepede! Cât mai
avem timp! Să ne folosim de
principiul „suspiciunii rezon-
abile” pentru a destructura
grupurile infracționale orga-
nizate din parlament! Pentru
că la acest nivel au ajuns
mulți dintre „inițiatorii”
grupați în jurul unor idei
avansate pe post de
proiecte legislative:
adunături de lotri care
semnează inițiative în nu-
mele poporului! Borfași care
își oglindesc interesele și
apucăturile în legi! Interesul
de a-și pune la adăpost
furăciunile, dar și de a-și
asigura statutul de pension-
ari într-o liniște „rezonabilă”,
și apucăturile care să le
transforme viciile în virtuții...

Ce face bețivul
ajuns pe post de „ales”?! Își
adună prietenii de pahar, tot
dintre cei „aleși” (de popor,
ca să fie cu adevărat
tragic!), ei grupează într-un
„grup parlamentar de
inițiativă” și umblă la legi
până le dă „tăria”
necesară... Ce face alesul
frustrat de anumite „servicii”
ajuns, iată!, la vârsta
maturității sexuale parla-
mentare? Își adună aceiași
prieteni și dă dezlegare la

abuzul în serviciu în scop
sexual. Ce face hoțul ajuns
pe post de ales al neamu-
lui? Legitimează prăduiala
și deligitimează corecti-
tudinea! Aici am ajuns prin
cea mai nouă inițiativă
legislativă depusă de parla-
mentarii PSD...

Și da, în 2018 vom
avea cu adevărat un „stat
paralel”! Două Românii, cea
a lotrilor care nici nu se vor
mai obosi să strige „Hoții!”,
că vor fi avut legile de
partea lor, și țara celor
corecți, transformați de
facto (nici măcar cu suspici-
uni rezonabile) în infractori
la orice mișcare greșită,
orice atingere a celuilalt
stat, orice revoltă față de
hoția care va fi acaparat
țara, neconstituțional, dar cu
șanse mari de a transforma
furtul „ales” într-o constituție
în sine.

Sunt 39 de senatori
și deputați PSD care au
semnat un proiect de lege
care, nu doar legalizează
hoția la nivelul clanurilor
politice, de la nivel local la
cel central-parlamentar, dar
dau o nouă definiție justiției.
Care, la rându-i, va deveni,
cum altfel într-un stat „para-
lel”?, de două feluri. Permi-
siv-îngăduitoare cu lotri
politici și punitiv-coercitivă
cu a doua Românie.

Iar cei 39 de aleși nu
reprezintă decât acum cel
mai mare grup infracțional
organizat! Ca inițiatori ai
legii! Dar în momentul când
proiectul va fi trecut de
plenul parlamentului, vom
avea cu adevărat dimensi-
unea grozăviei, prin întâiul
For Legislativ Infracțional
organizat din lumea
civilizată!

Proiectul care ar
face să plătească și „marțea
neagră” și OUG 13,
transformă în penibil ideea
de „abuz în serviciu” (pub-
lic), prin instituirea unei
pagube uriașe care îi
anulează orice aplicabilitate,
generalizează „darea/luarea
de mită pentru altul”
(practică politică de
acoperire în interiorul și
între clanurile politice), insti-
tuie executarea pedepselor
sub trei ani la domiciliu, și
protejează făptuitorii trecuți
de 60 de ani cu execuția
pedepselor tot la domiciliu
(deja, borfașii politici se
gândesc la vârsta lor din
ziua în care vor ajunge
poate să mai și răspundă!),
și reașează statutul „șefului
șef și în aia goală” (dar
numai ala cu „scârbavnicul
medular” dezgolit prin șlițul
politic) la modul propriu în
postura de abuzator fără
restricții față de angajate.

Și mai sunt destule
prevederi menite să pună în
„drepturi” grupurilor politice
infracționale... Desființarea
suspiciunii rezonabile,
sancționarea penală a
abuzului în serviciu doar în
cazul „unei pagube
substanțiale” (nedefinită,
deci cu posibilități de a
vinde pe nimic, nu doar o
primărie, ci poate și un
județ!), transformarea
denunțului (ca sursă de
izvor juridic) în acțiune cu
caracter penal agravant și
azvârlirea denunțătorului la
pârnaie (spre liniștea și
liberul huzur al aceluia ce
făcea obiectul denunțului),
prescrierea faptelor care au
condus la conflicte de in-
terese sau incompatibilități
(căci monstrul PSD trebuie
să-și aducă la matcă toți
borfașii, nu?!)...

Ce ar mai putea
urma? Ar mai putea fi și
altceva, mai rău, mai gro-
bian, mai scârbavnic în
inițiativele acestui grup
infracțional parlamentar al
PSD? Poate doar o lege
prin care cealaltă parte a
statului paralel să se poată
și înarma, pentru a nu mai
depinde de anumite instituții
care ar putea fraterniza cu
celălalt mal al României,
fiind de așteptat ca alți
„inițiatori” din grupul parla-

mentar infracțional să
avanseze o lege prin care
aleșii să aibă dreptul să
umble cu glonț pe țeavă.
Căci vor trebui să se apere,
nu?! Dacă se mai bagă
vreun dobitoc de ales cu
mașina pe sub protes-
tatari...

Oamenii corecți în
2018?... Pe ei s-ar putea să-
i mai găsim (să ne regăsim!)
dincolo de zidurile statului
paralel! În zona pușcăriabilă
pe care aleșii au rezervat-o
în cel mai mare țarc enclavă
de la statul securistic de di-
nainte de '89. Pentru că
acolo vom ajunge noi pentru
orice întârziere fiscală, orice
eroare de declarare, orice
ignorare a singurului lucru
pe care aleșii ni-l lasă la
îndemână: teama față de
noua Românie. România
unui clan politic corupt și
pus pe racolat alți politicieni
ce știu a-și cunoaște binele.

Justiția în 2018? Va
arăta ca țara celor corecți...
În faliment... Funcționând
doar la nivelul poporului, dar
fără drept de aplecare, fără
putință de cercetare/an-
chetare/judecare la nivelul
marii adunări a restaurației
hoților.

●
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BBucureștenii au avut
parte în decembrie 2017 de
existența unui ambițios pro-
gram constituit prin Târgul
de Crăciun deschis în Piața
Constituției, în fața Casei
Poporului. Acolo s-a înălțat
un brad de 30 metri, al pa-
trulea ca mărime din Eu-
ropa, cu 50 de mii de
beculețe. În jurul lui, toată
piața a fost împodobită cu o
cupola de lumini, sub care
s-a desfășurat timp de 27
de zile viața acestui mare
târg, gândit la nivel
internațional, după modele
străine ale unor târguri cu
tradiție. Desigur, a fost
promovată bucătăria
autohtonă, obiecte realizate
manual, tot ce înseamnă
Crăciunul autentic la
români, așa cum el s-a con-
servat în unele sate
românești. Ba a exista și
ceva insolit, un Carusel și
un Patinoar artificial. A lipsit
un singur lucru, zăpada, ba,
în zilele de Crăciun, vremea
a fost caldă, primăvăratică.
Găsești tot ce vrei aici, au
spus românii, e un paradis,
deși totul e prea scump.
Orice produs costă dublu
decât în afara târgului. Dai

un ban, dar face.
Ceea ce însă nu a

costat nimic, era pe gratis, a
fost muzica. 

Miraculoasa muzică
românească. Fiindcă avem
la muzică din belșug, să
dăm la toți. Și străinii au tot
luat de-a lungul anilor, iar
acum erau prezenți și la
târg. Să vadă obiceiuri de
Crăciun și să asculte col-
inde autentice.

Mă gândeam la cei
care ne conduc, oare ei nu
sunt români, oare ei de
unde or fi, nu au auzit și nu
au văzut așa ceva? Poate
că unii au și practicat
asemenea datini. Atunci?
De ce politica lor nu este și
nu poate fi la nivelul la care
a ajuns folclorul? Cum s-a
creat acest folclor? Nu tot
cu politicieni în spate? E
sigur însă că erau
conducători de alt soi, altfel
nu ar fi ajuns la această
stilizare fantastică, la un ra-
finament divin, ce
dovedește credință și
vechime, căci numai
popoarele vechi pot da un
asemenea folclor.

Ba s-a ajuns ca po-
litica actuală să ducă nu
numai la dezastrul eco-
nomic, dar și la distrugerea
acestui folclor. Au apărut tot
felul de falsificatori, de hoți

de folclor. Toți jecmănesc
folclorul românesc, inclusiv
artiștii culți. Mai toți
folclorizează. 

Trebuie să spun că
vocile soliștilor români, aju-
tate de o sonorizare
perfectă, sunt excepționale.
Ei se pot întrece cu orice
solist din lume. Și de ce să
cânte ei colinde, fie și în
seara de Cărciun, când s-au
compus atâtea hituri
internaționale, pe care le
știe toată lumea și le
dorește?! Dovadă că mii 
de oameni din Piața
Cosnstituției au uitat de
România și au ajuns pe un-
dele muzicii americane toc-
mai la Hollywood, au
revăzut poate filmele din
care soliștii noștri au extras
multe din melodiile cântate.

Este destinul nostru.
Destinul de a imita. De a
imita emisiuni americane și
de a ne distra ca ei (în
noaptea sfântă de Crăciun
ProTv a reluat, oare a câta
oară?, The Revengers!!), de
a imita în draci cântece
americane și poate de a le
cânta mai bine decât o fac
soliștii lor. Fiindcă trebuie
spus că și imitația este o
artă, ca și improvizația, pe
care Aristotel o punea la
baza teatrului.

Depinde de imitatori.

Unii imită mai bine, alții mai
prost. Acești proști imitatori
sunt nenorocirea muzicii și
a vieții. Nu e cazul Irinei
Sârbu, ajunsă la rafinament.
Sau al Loredanei, care o
imită bine și pe Madonna,
dar care a făcut o bijuterie și
din prelucrarea colindului
Trei Crai de la Răsărit. Cât
despre mariajul ei cu
„Agurida”, am tras pe
dreapta și ne-am amintit de
o altă direcție „nobilă” a
românilor, la care au lucrat
cu sârg, manelizarea.

Dar trebuie spus că
și el, acest folclor autentic,
se susține cu imitatori. Un
țambalagiu sau un naist își
imită profesorul, mai bine
sau mai prost, iar imitatorul
imitatorului îi continuă cu
succes sau insucces, ase-
mena stilizatorilor populari,
ca la emisiunile folclorice de
la TVR, de plâns, însă dacă
merg, înseamnă că cineva
are nevoie și de ele. Și sunt
mulți. Și în America kitsch-ul
are mai mare succes decât
arta autentică. Imitatorii sunt
pe toate drumurile, artiștii de
soi sunt rari, marginalizați,
stau la cutie atunci când pe
scena Târgului de Crăciun
se lăfăie imitatorii de suc-
ces.
N umai că acasă, la
noi, folclorul autentic este

mai ușor de păstrat, fiindcă
este „naturelul” nostru, cum
ar spune Caragiale, pe când
a implementa jazz-ul pe
malurile Dâmboviței este
mai greu, dacă nu imposibil.
Au încercat Aura Urziceanu
și Ana Parghel, a încercat
mai ales generația lui
Johnny Răducanu, o
generație de muzicieni ge-
niali, dar cu ei s-a stins și
implementarea. Încearcă
acum Irina Sârbu. Dar și ea
e singulară. Cântă „Cucu”,
ca în finalul Ciocârliei.

Aceasta este reali-
tatea tristă la români. Unii
ne ridică spre bucurie, alții
ne coboară în mocirlă. Cre-
deam că măcar de
Sărbători a dispărut
urâțenia de pe fața
Bucureștiului. Nu, era acolo,
printre beculețele colorate!
Nu e aici, vine din provincie.
Pândește și lovește în cele
mai frumoase clipe ale anu-
lui. Și cu această realitate
nu mai e nimic de făcut,
Primăria va recidiva, fiindcă
acolo lipsește un cap
limpede, un selecționer
artistic, acolo tronează
gunoierii, iar cu ei doar
ficțiunea se mai poate bate.

●


